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1. INTRODUÇÃO AO RELATÓRIO DA CONSULTA APNP

 A PROEN torna público o Relatório Final intitulado "Contribuições da comunidade 
do IFRJ ao estudo de viabilidade para aplicação de Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais (APNPs) ao planejamento das atividades de ensino, no contexto dos impactos 
da Pandemia de COVID-19". 

Neste Relatório Final a equipe PROEN, em um coletivo e laborioso esforço, reuniu 
todas as contribuições, individuais e coletivas, sem exceções, realizadas por toda a 
comunidade do IFRJ, recebendo contribuições de servidores, estudantes e comunidade 
externa.  

Soma-se a isso os inúmeros documentos e propostas apresentadas por diferentes 
fóruns e órgãos colegiados que, reunidos em diferentes espaços de debates, produziram
reflexões fundamentais e que seguem na íntegra anexados ao Relatório Final que agora 
apresentamos.  

O objeto deste Relatório Final foi a Minuta intitulada “Diretrizes para o 
desenvolvimento de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) no âmbito dos 
cursos do IFRJ, em decorrência da situação de pandemia de Covid
âmbito da PROEN e do Fórum de Diretores de Ensino. Tal documento objetivou ser um 
ponto de partida ao amplo debate e procurou consolidar as principais discussões que já 
estavam sendo promovidas nos Campi, desde o contexto de suspensão dos calendários 
acadêmicos e de publicação da Proposta   de Parecer sobre reorganização dos calendários 
escolares e realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período de 
pandemia da Covid-19, disponibilizada para consulta pública pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE) ainda em abril deste ano. 

Convertida em Parecer homologado parcialmente pelo MEC (Diário Oficial da 
União de 01 de junho de 2020, Seção 1, página 32), e com a posterior publicação das 
Portaria MEC N. 544, de 16 de junho de 2020 e Portaria MEC N. 617 de 03 de ag
2020 – ambas dispondo sobre a substituição das aulas presenciais, enquanto durar a 
situação de pandemia por Covid
toda comunidade do IFRJ, permitindo a ampliação do debate sobre o planejament
ações de ensino no contexto da pandemia e suas excepcionalidades. 

Em paralelo, a PROEN produziu diferentes Instruções de Serviços que adaptassem 
o planejamento das atividades de ensino ao contexto atual provocado pela pandemia, em 
consonância com os marcos legais previamente aprovados e, sobretudo, com o intuito de 
adotar medidas emergenciais que reduzissem os impactos na formação dos nossos 
estudantes, sobretudo aqueles em processo de conclusão final de seus cursos. 

Também realizou inúmeros encontr
todos os interlocutores que solicitaram maiores esclarecimentos. O objetivo maior foi 
aproximar cada vez mais a PROEN da comunidade, para debater e receber as dúvidas e 
contribuições de todos e todas. Através des
e construir coletivamente este planejamento de ensino, considerando questões como a 
viabilidade ou não do uso de Atividades Pedagógicas Não Presenciais, os seus impactos 
nos cursos e no cotidiano dos servidore

Ao mesmo tempo, a PROEN reiniciou as atividades de seus dois Conselhos 
Acadêmicos, o Conselho Acadêmico de Ensino Técnico (CAET) e o Conselho Acadêmico 
de Ensino de Graduação (CAEG), apresentando todas essas a
representatividade e a importância que estes Conselhos possuem. Dessa forma, foi 
solicitado a todos os conselheiros e conselheiras que analisassem os documentos legais e 
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marcos legais previamente aprovados e, sobretudo, com o intuito de 
adotar medidas emergenciais que reduzissem os impactos na formação dos nossos 
estudantes, sobretudo aqueles em processo de conclusão final de seus cursos. 

Também realizou inúmeros encontros virtuais em todos os Campi, bem como com 
todos os interlocutores que solicitaram maiores esclarecimentos. O objetivo maior foi 
aproximar cada vez mais a PROEN da comunidade, para debater e receber as dúvidas e 
contribuições de todos e todas. Através desses encontros, toda a comunidade pode dialogar 
e construir coletivamente este planejamento de ensino, considerando questões como a 
viabilidade ou não do uso de Atividades Pedagógicas Não Presenciais, os seus impactos 
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institucionais. Agora recebem este Relatório Final, de caráter q
que possam, em consonância com as demandas das comunidades que representam, 
exararem pareceres que possam subsidiar o Conselho Superior (CONSUP) 
deliberativo do IFRJ – na tomada de decisão sobre as ações de ensino no con

Destacamos que caberá aos conselhos acadêmicos, regimentais e democraticamente 
constituídos em nossa Instituição, o papel de analisar e apresentar o documento final que 
será encaminhado ao CONSUP para posterior aprovação. 

Assim sendo, a PROEN entrega à sua comunidade este Relatório Final com a certeza de 
dever cumprido. Seja mediante aos mais de 4.000 acessos individuais e contribuições, seja 
na produção de documentos coletivos e colegiados, a Consulta Pública da Minuta de 
Diretrizes para o desenvolvimento de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) no 
âmbito dos cursos do IFRJ, em decorrência da situação de pandemia de Covid
representou um dos momentos mais importantes e democráticos vivenciados pela nossa 
Instituição. 
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Danielle Frias Ribeiro Bisaggio

David Braga Pires da Silva – Campus Paracambi

Fabiana da Silva Campos Almeida 

Grazielle Rodrigues Pereira – 

Hélia Pinheiro Correa – Campus Realengo

José Marcelo Velloso de Oliveira

Luiz Alberto Chaves Junior – 

Patrícia Teles Alvaro Salgado 

Paulo Roberto de Araújo Porto 

Rafael Berrelho Bernini – Campus Duque de Caxias

Rosi Marina Resende – Campus Belford Roxo

Sabriana Araújo de Almeida –

Soraya Rodrigues Quadras Nascimento 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
FÓRUM DE DIRETORES DE ENSINO 

Campus São Gonçalo 

Campus Arraial do Cabo 

Valentim Bandeira Lisboa – Campus Engenheiro Paulo de Frontin 

Frias Ribeiro Bisaggio – Campus Nilópolis 

Campus Paracambi 

da Silva Campos Almeida – Campus Nilópolis 

 Campus Mesquita 

Campus Realengo 

Velloso de Oliveira – Campus Niterói  

 Campus São João de Meriti 

– Campus Rio de Janeiro 

Roberto de Araújo Porto – Campus Volta Redonda 

Campus Duque de Caxias 

Campus Belford Roxo 

– Campus Pinheiral 

Rodrigues Quadras Nascimento – Campus Resende 
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4. NOTA PÚBLICA DA PROEN

NOTA PÚBLICA DA PROEN À 
PÚBLICA DA MINUTA DAS APNPs E O CRONOGRAMA PARA 

ENCAMINHAMENTOS INSTITUCIONAIS

         

A PROEN vem a público ratificar as informações sobre a Consulta Pública da
Diretrizes para o desenvolvimento de Atividades
atualizar cronograma de atividades divulgado na nota público anterior, no âmbito dos 
cursos do IFRJ, em decorrência da situação de pandemia de Covid

Cabe informar, primeiro, que o Conselho Acadêmico de Ensino Técni
Conselho Acadêmico de Ensino de Graduação (CAEG) se reuniram no final do mês de 
Julho de 2020. O CAET, por sua vez, encaminhou uma proposta de cronograma de 
atividades, a qual foi acolhida pelo CAEG após consulta por e
para exarar pareceres previstos em ambos regimentos desses conselhos estão sendo 
cumpridos, respeitando o prazo de 15 dias para as análises que serão realizadas por seus 
respectivos conselheiros. 

Considerando que a próxima reunião do CAET será dia 26 
consultou o CAEG para o adiantamento da reunião ordinária deste conselho, antecipando a 
reunião do dia 31 de agosto para 27 de agosto de 2020, sendo acatada a proposta pelo 
referido conselho. Com o adiantamento, o cronograma de a
anteriormente sofreu modificações pontuais em suas datas. Nas duas próximas reuniões 
ordinárias desses conselhos, serão formados grupos de trabalho para análise das respostas 
advindas da consulta pública realizada por meio do lime surve
agosto, bem como de outras contribuições de grupos de servidores do IFRJ, de 
pais/responsáveis e de fóruns estudantis. 

Ressalta-se que o referido tempo de consulta pública se deu em função da ocorrência de 
férias docentes no mês de julho e, em seguida, de semanas de planejamento dos campi, 
razão pela qual o prazo foi estendido até dia 15 de agosto para possibilitar 
democraticamente a participação de maior número pessoas de nossa comunidade.

Até o dia 25 de agosto de 2020, a PROEN
entregará todas as respostas compiladas para os conselhos acadêmicos supracitados. 

Nos dias 26 e 27 de agosto de 2020, ocorrerão as reuniões ordinárias do CAET e CAEG, 
respectivamente. A partir do dia 27 de agosto de 2020, os conselheiros terão o prazo 
regimental de 15 dias corridos para a entrega dos pareceres e análises sobre o conjunt
contribuições recebidas, conforme cronograma abaixo. 

 

AÇÃO REGIMENTAL 

Término da Consulta Pública à Minuta das Diretrizes de APNPs.

Compilação das contribuições recebidas pela PROEN.

Divulgação na íntegra das contribuições feitas na Consulta 
Pública para os conselhos acadêmicos e toda a comunidade do 
IFRJ. 

Reunião do CAET com a formação do Grupo de Trabalho para 
análise e relatoria da Minuta e das contribuições da Consulta 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
NOTA PÚBLICA DA PROEN 

NOTA PÚBLICA DA PROEN À COMUNIDADE DO IFRJ SOBRE A CONSULTA 
PÚBLICA DA MINUTA DAS APNPs E O CRONOGRAMA PARA 

ENCAMINHAMENTOS INSTITUCIONAIS 

A PROEN vem a público ratificar as informações sobre a Consulta Pública da
Diretrizes para o desenvolvimento de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs), 
atualizar cronograma de atividades divulgado na nota público anterior, no âmbito dos 
cursos do IFRJ, em decorrência da situação de pandemia de Covid-19. 

Cabe informar, primeiro, que o Conselho Acadêmico de Ensino Técni
Conselho Acadêmico de Ensino de Graduação (CAEG) se reuniram no final do mês de 
Julho de 2020. O CAET, por sua vez, encaminhou uma proposta de cronograma de 
atividades, a qual foi acolhida pelo CAEG após consulta por e-mail. Os prazos regimen
para exarar pareceres previstos em ambos regimentos desses conselhos estão sendo 
cumpridos, respeitando o prazo de 15 dias para as análises que serão realizadas por seus 

Considerando que a próxima reunião do CAET será dia 26 de agosto de 2020, a PROEN 
consultou o CAEG para o adiantamento da reunião ordinária deste conselho, antecipando a 
reunião do dia 31 de agosto para 27 de agosto de 2020, sendo acatada a proposta pelo 
referido conselho. Com o adiantamento, o cronograma de atividades divulgado 
anteriormente sofreu modificações pontuais em suas datas. Nas duas próximas reuniões 
ordinárias desses conselhos, serão formados grupos de trabalho para análise das respostas 
advindas da consulta pública realizada por meio do lime survey, vigente até o dia 15 de 
agosto, bem como de outras contribuições de grupos de servidores do IFRJ, de 
pais/responsáveis e de fóruns estudantis.  

se que o referido tempo de consulta pública se deu em função da ocorrência de 
de julho e, em seguida, de semanas de planejamento dos campi, 

razão pela qual o prazo foi estendido até dia 15 de agosto para possibilitar 
democraticamente a participação de maior número pessoas de nossa comunidade.

Até o dia 25 de agosto de 2020, a PROEN, em conjunto com os seus colaboradores, 
entregará todas as respostas compiladas para os conselhos acadêmicos supracitados. 

Nos dias 26 e 27 de agosto de 2020, ocorrerão as reuniões ordinárias do CAET e CAEG, 
respectivamente. A partir do dia 27 de agosto de 2020, os conselheiros terão o prazo 
regimental de 15 dias corridos para a entrega dos pareceres e análises sobre o conjunt
contribuições recebidas, conforme cronograma abaixo.  

DATA/PRAZO

Término da Consulta Pública à Minuta das Diretrizes de APNPs. 15 de agosto

Compilação das contribuições recebidas pela PROEN. 16 a 24 de agosto

das contribuições feitas na Consulta 
Pública para os conselhos acadêmicos e toda a comunidade do 25 de agosto

Reunião do CAET com a formação do Grupo de Trabalho para 
análise e relatoria da Minuta e das contribuições da Consulta 

26 de agosto
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COMUNIDADE DO IFRJ SOBRE A CONSULTA 
PÚBLICA DA MINUTA DAS APNPs E O CRONOGRAMA PARA 

A PROEN vem a público ratificar as informações sobre a Consulta Pública da Minuta de 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs), 

atualizar cronograma de atividades divulgado na nota público anterior, no âmbito dos 

Cabe informar, primeiro, que o Conselho Acadêmico de Ensino Técnico (CAET) e o 
Conselho Acadêmico de Ensino de Graduação (CAEG) se reuniram no final do mês de 
Julho de 2020. O CAET, por sua vez, encaminhou uma proposta de cronograma de 

mail. Os prazos regimentais 
para exarar pareceres previstos em ambos regimentos desses conselhos estão sendo 
cumpridos, respeitando o prazo de 15 dias para as análises que serão realizadas por seus 

de agosto de 2020, a PROEN 
consultou o CAEG para o adiantamento da reunião ordinária deste conselho, antecipando a 
reunião do dia 31 de agosto para 27 de agosto de 2020, sendo acatada a proposta pelo 

tividades divulgado 
anteriormente sofreu modificações pontuais em suas datas. Nas duas próximas reuniões 
ordinárias desses conselhos, serão formados grupos de trabalho para análise das respostas 

y, vigente até o dia 15 de 
agosto, bem como de outras contribuições de grupos de servidores do IFRJ, de 

se que o referido tempo de consulta pública se deu em função da ocorrência de 
de julho e, em seguida, de semanas de planejamento dos campi, 

razão pela qual o prazo foi estendido até dia 15 de agosto para possibilitar 
democraticamente a participação de maior número pessoas de nossa comunidade. 

, em conjunto com os seus colaboradores, 
entregará todas as respostas compiladas para os conselhos acadêmicos supracitados.  

Nos dias 26 e 27 de agosto de 2020, ocorrerão as reuniões ordinárias do CAET e CAEG, 
respectivamente. A partir do dia 27 de agosto de 2020, os conselheiros terão o prazo 
regimental de 15 dias corridos para a entrega dos pareceres e análises sobre o conjunto de 

DATA/PRAZO 

15 de agosto 

16 a 24 de agosto 

25 de agosto 

de agosto 
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Pública. 

Reunião do CAEG com a formação de Grupo de Trabalho para 
análise e relatoria da Minuta e das contribuições da Consulta 
Pública. 

Envio das relatorias dos Grupos de Trabalho do CAET e do 
CAEG aos demais conselheiros.*

Realização de reuniões unificadas do CAET e do CAEG para 
análises das relatorias e exaração de Parecer final.*

Prazo para submissão do Parecer final ao CONSUP.

*No cronograma existe o dispositivo “prorrogável”. Isto significa que, caso não ocorra a 
entrega do material no 15º dia, este prazo poderá ser estendido por igual período. 

 

Durante o processo de construção das propostas deste cronograma, as questões que 
envolvem os programas da CAPES (PIBID e Residência Pedagógica) foram consideradas 
em todos os momentos. 

Além de estar mobilizada para dar os encaminhamentos pertinentes às APNPs, a equipe da 
PROEN vem dando continuidade às suas ações sistêmicas tais como: c
emissões de diplomas, preparação de cursos on
Regulamentos, Regimentos, Diretrizes e Instruções de Serviço. A PROEN trabalha, ainda, 
no documento que orientará servidores e discentes sobre as regras de conduta
realização de atividades em ambientes virtuais, objetivando a preservação da qualidade e 
da harmonia no ambiente acadêmico virtual, a fim de ser apreciado pelos conselhos 
acadêmicos e o pelo Fórum de Diretores de Ensino. 

A caminhada pode parecer longa, mas mantendo o respeito aos debates democráticos, à 
pluralidade de ideias e às construções coletivas, o tempo não será exíguo, e o apoio aos 
conselheiros é fundamental neste processo. Procurem seus conselheiros representantes dos 
campi, discutam e construam propostas. Argumentem, apoiem os conselheiros neste 
grande trabalho e contribuam sempre com o trabalho da PROEN, do Conselho Acadêmico 
de Ensino Técnico e do Conselho Acadêmico Ensino de Graduação. Este momento é 
importante para toda a comunidade d

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

Reunião do CAEG com a formação de Grupo de Trabalho para 
análise e relatoria da Minuta e das contribuições da Consulta 27 de agosto

Envio das relatorias dos Grupos de Trabalho do CAET e do 
CAEG aos demais conselheiros.* 

10 de 
setembro,
pelo regimento
de setembro

Realização de reuniões unificadas do CAET e do CAEG para 
análises das relatorias e exaração de Parecer final.* 

14 e 15 de setembro, 
prorrogável pelo 
regimento até
de setembro

Parecer final ao CONSUP. 

19 de 
setembro,
pelo regimento até 
02 de outubro

*No cronograma existe o dispositivo “prorrogável”. Isto significa que, caso não ocorra a 
entrega do material no 15º dia, este prazo poderá ser estendido por igual período. 

Durante o processo de construção das propostas deste cronograma, as questões que 
nvolvem os programas da CAPES (PIBID e Residência Pedagógica) foram consideradas 

Além de estar mobilizada para dar os encaminhamentos pertinentes às APNPs, a equipe da 
PROEN vem dando continuidade às suas ações sistêmicas tais como: colações de grau, 
emissões de diplomas, preparação de cursos on-line, construção e revisão de 
Regulamentos, Regimentos, Diretrizes e Instruções de Serviço. A PROEN trabalha, ainda, 
no documento que orientará servidores e discentes sobre as regras de conduta
realização de atividades em ambientes virtuais, objetivando a preservação da qualidade e 
da harmonia no ambiente acadêmico virtual, a fim de ser apreciado pelos conselhos 
acadêmicos e o pelo Fórum de Diretores de Ensino.  

onga, mas mantendo o respeito aos debates democráticos, à 
pluralidade de ideias e às construções coletivas, o tempo não será exíguo, e o apoio aos 
conselheiros é fundamental neste processo. Procurem seus conselheiros representantes dos 

nstruam propostas. Argumentem, apoiem os conselheiros neste 
grande trabalho e contribuam sempre com o trabalho da PROEN, do Conselho Acadêmico 
de Ensino Técnico e do Conselho Acadêmico Ensino de Graduação. Este momento é 
importante para toda a comunidade do IFRJ.  
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27 de agosto 

10 de 
setembro, prorrogável 
pelo regimento até 25 
de setembro 

14 e 15 de setembro, 
prorrogável pelo 
regimento até 28 e 29 
de setembro 

19 de 
setembro, prorrogável 
pelo regimento até 

de outubro 

*No cronograma existe o dispositivo “prorrogável”. Isto significa que, caso não ocorra a 
entrega do material no 15º dia, este prazo poderá ser estendido por igual período.  

Durante o processo de construção das propostas deste cronograma, as questões que 
nvolvem os programas da CAPES (PIBID e Residência Pedagógica) foram consideradas 

Além de estar mobilizada para dar os encaminhamentos pertinentes às APNPs, a equipe da 
olações de grau, 

line, construção e revisão de 
Regulamentos, Regimentos, Diretrizes e Instruções de Serviço. A PROEN trabalha, ainda, 
no documento que orientará servidores e discentes sobre as regras de conduta para a 
realização de atividades em ambientes virtuais, objetivando a preservação da qualidade e 
da harmonia no ambiente acadêmico virtual, a fim de ser apreciado pelos conselhos 

onga, mas mantendo o respeito aos debates democráticos, à 
pluralidade de ideias e às construções coletivas, o tempo não será exíguo, e o apoio aos 
conselheiros é fundamental neste processo. Procurem seus conselheiros representantes dos 

nstruam propostas. Argumentem, apoiem os conselheiros neste 
grande trabalho e contribuam sempre com o trabalho da PROEN, do Conselho Acadêmico 
de Ensino Técnico e do Conselho Acadêmico Ensino de Graduação. Este momento é 
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5. NÚMEROS DA CONSULTA PÚBLICA

Foram contabilizado um total de 
contribuições efetivas, isto é, com preenchimento das perguntas presentes no questionário 
do Lime Survey. As contribuições efetivas são apresentadas no gráfico abaixo, distribuídas 
por campi do IFRJ. 

 

No gráfico a seguir são apresentadas
presentes no questionário do Lime
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NÚMEROS DA CONSULTA PÚBLICA 

Foram contabilizado um total de 4.720acessos na consukta pública, e com 
efetivas, isto é, com preenchimento das perguntas presentes no questionário 

do Lime Survey. As contribuições efetivas são apresentadas no gráfico abaixo, distribuídas 

apresentadas os quantitativos de preenchimentos
Lime Survey. 
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om um total de 641 
efetivas, isto é, com preenchimento das perguntas presentes no questionário 

do Lime Survey. As contribuições efetivas são apresentadas no gráfico abaixo, distribuídas 
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6. PRIMEIRO ITEM DO QUESTIONÁRIO DO 

Anexo à Resolução IFRJ/CONSUP
CONSUP/IFRJ Nº ..., DE ... DE

Estabelece diretrizes
presenciais (APNPs)
do IFRJ, em 

O PRESIDENTE DO CONSELHO
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
em 07 de maio de 2018, nos 
usos de suas atribuições legais

- a Constituição Federal de 1988,
sobre os princípios de igualdade
garantia de padrão de qualidade;

- a Lei 9.394, de 20 de dezembro
nacional;   

- a Lei 11.788, de 25 de setembro

- a Resolução do Conselho Nacional
que define as Diretrizes Curriculares
Nível Médio;   

- os projetos pedagógicos, regulamentos
demais documentos legais que
modalidades de ensino, no âmbito

- a declaração da Organização
definindo que o surto da doença
Emergência de Saúde Pública 

- a Portaria 188, de 3 de fevereiro
Declaração de Emergência em
decorrência da Infecção Humana

- a Lei 13.979, de 06 de 
enfrentamento da emergência 
coronavírus responsável pelo surto

- o Decreto Estadual/RJ 46.966,
dispõe sobre as medidas para
importância internacional decorrente

- a A Nota Técnica 05, de 18
Trabalho – MPT, que tem por
aprendizes e estagiários adolescentes;

- a Medida Provisória 934, de
normas excepcionais sobre 
decorrentes das medidas para
de que trata a Lei nº 13.979, de

- o Parecer do Conselho Nacional
que discorre sobre a reorganização

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
PRIMEIRO ITEM DO QUESTIONÁRIO DO LIME SURVEY 

IFRJ/CONSUP nº XX, de xx de xxxx de 2020     
DE                DE 2020      

diretrizes para a realização de atividades pedagógicas
(APNPs) e o atendimento da carga horária letiva
 decorrência da situação de pandemia de Covid

CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO
 E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO –
 termos do Decreto Presidencial de 19 de abril

legais e regimentais e considerando:  

1988, especialmente os incisos I e VII, do Art.
igualdade de condições para o acesso e permanência

qualidade;  

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases

setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;

Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional

regulamentos institucionais, diretrizes curriculares
que regulam a oferta de cursos em diferentes

âmbito do IFRJ;   

Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro
doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19)

 de Importância Internacional;   

fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que
em Saúde Pública de Importância Nacional

Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);   

 fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
 de saúde pública de importância internacional
surto de 2019;   

46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores
para enfrentamento da emergência de saú

decorrente do coronavírus;   

18 de março de 2020, expedida pelo Ministério
por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores,

adolescentes;   

de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações,
o ano letivo da educação básica e do 

para enfrentamento da situação de emergência de
de 6 de fevereiro de 2020;   

Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de
reorganização do calendário escolar e da possibilidade

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 
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  RESOLUÇÃO 

pedagógicas não 
letiva nos cursos 

Covid-19.      

INSTITUTO FEDERAL 
– IFRJ, nomeado 

abril de 2018, nos 

 206, que dispõe 
permanência na escola e 

bases da educação 

estudantes;   

setembro de 2012, 
Profissional Técnica de 

curriculares nacionais e 
diferentes níveis e 

janeiro de 2020, 
19) constitui uma 

ue dispõe sobre a 
Nacional (ESPIN) em 

as medidas para 
internacional decorrente do 

posteriores alterações, que 
saúde pública de 

Ministério Público do 
trabalhadores, empregados, 

alterações, que estabelece 
ensino superior 

de saúde pública 

de abril de 2020, 
possibilidade de cômputo de 
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atividades pedagógicas não presenciais
anual, em razão da pandemia Covid

- a Portaria MEC 343, de 17 de
substituição das aulas presenciais
ensino superior, enquanto durar

- a Portaria MEC 376, de 03 de
aulas nos cursos de educação
situação de pandemia do novo

- Portaria MEC 544, de 16 de
presenciais por aulas em meios
coronavírus - Covid-19, e revoga
345, de 19 de março de 2020, 

- a Portaria IFRJ 63, de 12 de 
do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientaçõ
 

Paracambi 

Bem, diante destas portarias, acho importan
presencial. Isso pode ser feito de maneira em que a instituição possa distribuir 
pacotes de Internet, para quem não tiver como ter internet em casa.

Paracambi 

Creio que seja impraticável um ensino de maneira 
100% de toda a comunidade IFRJ, isso geraria um desequilíbrio entre alunos, os 
quais sofreriam para acompanhar e sacrificariam a qualidade de seu ensino, por 
mera vontade precoce de "retorno".  Então, creio que cursos que est
dos alunos, tanto na área de exatas, biológicas e humanas, e entrando também no 
quesito de programação, arte, música seja o ideal no momento, assim como já está 
sendo realizado algumas atividades extra

Paracambi S/C. 

Paracambi 
Não deixa claro como se dará condições de igualdade de acesso, uma vez que os 
alunos possuem estruturas sociais, econômicas e psicológicas diferentes.

Rio de Janeiro 

essas atividades nao presenciais de fato não mudará nada, não iremos aprender 
nada, nem 
mudarem de ideia e cancelar essas aulas presenciais, vocês realmente acreditam 
que com essas aula presenciais nos iremos aprender algo? melhor mudar de idéia

São João de Meriti 

A aula online seria viável para não atrasar mais a vida acadêmica do aluno. Mas 
infelizmente há a Desigualdade que nem todos possuem internet e meios 
tecnológicos em casa a favor dos estudos online.

São Gonçalo 

A minuta não é prática e enumera uma série de direitos aos alunos sem dizer como 
realizar. Basicamente é uma minuta que será desrespeitada por insuficiência 
financeira e de funcionários. Como um professor vai conseguir orientar os alunos 
sobre as tecnologi
pandemia, rever ementa, fazer plano de curso e cronograma, fazer seu próprio 
treinamento, não sobrecarregar um aluno que não tem nenhum hábito com EAD, 
dentre tantos outros absurdos da minu
minuta pega o trabalho de 7 funcionários (suporte de TI, suporte acadêmico, 
coordenador de disciplina, tutor à distância, tutor presencial, conteudista de vídeo e 
conteudista de material impresso) e diz que é tr
seguir uma ementa prévia e fazer o ensino da disciplina já é um desafio. Casos como 
atendimento domiciliar, dentre tantos outros, não podem ser feitos de forma leviana. 
É preciso que se conte qual a carga horária docen
se escolha qual é a prioridade na pandemia, qual o mínimo aceitável para o aluno. 
Sugiro que se escolha o núcleo do treinamento contando com 4 cursos de 10 horas 
(edição de sala virtual, gravação de vídeo, edição de víde
que se conte a carga horária normal da disciplina e mais o tempo de preparo. Feito 
isso que se atribua o tempo real gasto com cada atividade "atendimento contínuo" 
não é algo aceitável. Que se coloque algo objetivo para avaliarmos,
de atendimento por turma", "1 hora semanal para atendimento tecnológico"... 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
presenciais para fins de cumprimento da carga

Covid-19;   

de março de 2020, e posteriores alterações, que
presenciais por aulas em meios digitais nas instituições

durar a situação de pandemia do novo coronavírus

de abril de 2020, e posteriores alterações, que
educação profissional técnica de nível médio, enquanto

novo coronavírus (Covid-19);   

de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição
meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia

revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março
 e nº 473, de 12 de maio de 2020;   

 março de 2020, que cria o Comitê Operativo
orientações, resolve: 

Bem, diante destas portarias, acho importante pelo menos no momento ter aula não 
presencial. Isso pode ser feito de maneira em que a instituição possa distribuir 
pacotes de Internet, para quem não tiver como ter internet em casa.
Creio que seja impraticável um ensino de maneira totalmente digital que abranja 
100% de toda a comunidade IFRJ, isso geraria um desequilíbrio entre alunos, os 
quais sofreriam para acompanhar e sacrificariam a qualidade de seu ensino, por 
mera vontade precoce de "retorno".  Então, creio que cursos que est
dos alunos, tanto na área de exatas, biológicas e humanas, e entrando também no 
quesito de programação, arte, música seja o ideal no momento, assim como já está 
sendo realizado algumas atividades extra-curriculares. 

Não deixa claro como se dará condições de igualdade de acesso, uma vez que os 
alunos possuem estruturas sociais, econômicas e psicológicas diferentes.
essas atividades nao presenciais de fato não mudará nada, não iremos aprender 

 todos temos acesso a essas aulas não presenciais, aconselho vocês a 
mudarem de ideia e cancelar essas aulas presenciais, vocês realmente acreditam 
que com essas aula presenciais nos iremos aprender algo? melhor mudar de idéia

line seria viável para não atrasar mais a vida acadêmica do aluno. Mas 
infelizmente há a Desigualdade que nem todos possuem internet e meios 
tecnológicos em casa a favor dos estudos online. 
A minuta não é prática e enumera uma série de direitos aos alunos sem dizer como 
realizar. Basicamente é uma minuta que será desrespeitada por insuficiência 
financeira e de funcionários. Como um professor vai conseguir orientar os alunos 
sobre as tecnologias (este não é o trabalho dele), fazer atendimento domiciliar numa 
pandemia, rever ementa, fazer plano de curso e cronograma, fazer seu próprio 
treinamento, não sobrecarregar um aluno que não tem nenhum hábito com EAD, 
dentre tantos outros absurdos da minuta? Eu sou bolsista pelo Cederj em EAD, esta 
minuta pega o trabalho de 7 funcionários (suporte de TI, suporte acadêmico, 
coordenador de disciplina, tutor à distância, tutor presencial, conteudista de vídeo e 
conteudista de material impresso) e diz que é trabalho do professor. Só o trabalho de 
seguir uma ementa prévia e fazer o ensino da disciplina já é um desafio. Casos como 
atendimento domiciliar, dentre tantos outros, não podem ser feitos de forma leviana. 
É preciso que se conte qual a carga horária docente de cada atividade e a partir daí 
se escolha qual é a prioridade na pandemia, qual o mínimo aceitável para o aluno. 
Sugiro que se escolha o núcleo do treinamento contando com 4 cursos de 10 horas 
(edição de sala virtual, gravação de vídeo, edição de vídeo, planejamento), sugiro 
que se conte a carga horária normal da disciplina e mais o tempo de preparo. Feito 
isso que se atribua o tempo real gasto com cada atividade "atendimento contínuo" 
não é algo aceitável. Que se coloque algo objetivo para avaliarmos,
de atendimento por turma", "1 hora semanal para atendimento tecnológico"... 
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carga horária mínima 

que dispõe sobre a 
instituições federais de 

coronavírus (Covid-19); 

que dispõe sobre as 
enquanto durar a 

substituição das aulas 
pandemia do novo 
março de 2020, nº 

Operativo de Emergência 

te pelo menos no momento ter aula não 
presencial. Isso pode ser feito de maneira em que a instituição possa distribuir 
pacotes de Internet, para quem não tiver como ter internet em casa. 

totalmente digital que abranja 
100% de toda a comunidade IFRJ, isso geraria um desequilíbrio entre alunos, os 
quais sofreriam para acompanhar e sacrificariam a qualidade de seu ensino, por 
mera vontade precoce de "retorno".  Então, creio que cursos que estimulem a mente 
dos alunos, tanto na área de exatas, biológicas e humanas, e entrando também no 
quesito de programação, arte, música seja o ideal no momento, assim como já está 

Não deixa claro como se dará condições de igualdade de acesso, uma vez que os 
alunos possuem estruturas sociais, econômicas e psicológicas diferentes. 
essas atividades nao presenciais de fato não mudará nada, não iremos aprender 

todos temos acesso a essas aulas não presenciais, aconselho vocês a 
mudarem de ideia e cancelar essas aulas presenciais, vocês realmente acreditam 
que com essas aula presenciais nos iremos aprender algo? melhor mudar de idéia 

line seria viável para não atrasar mais a vida acadêmica do aluno. Mas 
infelizmente há a Desigualdade que nem todos possuem internet e meios 

A minuta não é prática e enumera uma série de direitos aos alunos sem dizer como 
realizar. Basicamente é uma minuta que será desrespeitada por insuficiência 
financeira e de funcionários. Como um professor vai conseguir orientar os alunos 

as (este não é o trabalho dele), fazer atendimento domiciliar numa 
pandemia, rever ementa, fazer plano de curso e cronograma, fazer seu próprio 
treinamento, não sobrecarregar um aluno que não tem nenhum hábito com EAD, 

ta? Eu sou bolsista pelo Cederj em EAD, esta 
minuta pega o trabalho de 7 funcionários (suporte de TI, suporte acadêmico, 
coordenador de disciplina, tutor à distância, tutor presencial, conteudista de vídeo e 

abalho do professor. Só o trabalho de 
seguir uma ementa prévia e fazer o ensino da disciplina já é um desafio. Casos como 
atendimento domiciliar, dentre tantos outros, não podem ser feitos de forma leviana. 

te de cada atividade e a partir daí 
se escolha qual é a prioridade na pandemia, qual o mínimo aceitável para o aluno. 
Sugiro que se escolha o núcleo do treinamento contando com 4 cursos de 10 horas 

o, planejamento), sugiro 
que se conte a carga horária normal da disciplina e mais o tempo de preparo. Feito 
isso que se atribua o tempo real gasto com cada atividade "atendimento contínuo" 
não é algo aceitável. Que se coloque algo objetivo para avaliarmos, do tipo "2 horas 
de atendimento por turma", "1 hora semanal para atendimento tecnológico"... 



Pró

 

Precisamos de um documento objetivo para avaliar, não uma série de utopias.

Nilópolis 
Creio eu que aulas não presenciais seria inviável no momento devido o fato 
muitos alunos não possuirem acesso à internet.

Nilópolis 

Devido a toda a situação que nos encontramos nao acho que essa crise vai acabar 
ainda esse ano, por isso provavelmente haverá a implantação de aulas remotas 
devido a pressão externa, e talvez até
forma que isso será feito, porque há pessoas que não tem acesso a internet e há 
também as aulas em laboratório e do curso técnico, que não tem como serem feitas 
a distância.

Rio de Janeiro 

Dar segmento ao semest
paralisado em março já deu tempo de organizarem,  formarem professores já que o 
instituto trabalha com excelência.

São João de Meriti 

Acho importante cumprir a carga horário anual do curso, porém, deve 
a sua qualidade de ensino e "garantia" de aprendizado, este acho que se perde um 
pouco com o EAD.

São Gonçalo 

Não acho que seja uma boa ideia continuar o ensino por meio digital, até por que, 
muitas pessoas quase não tem nenhum silêncio em 
cumprimento das atividades

Rio de Janeiro sem contribuições.
Arraial do Cabo Estou de acordo
Rio de Janeiro Não tenho observações a fazer.
Arraial do Cabo Concordo 
Rio de Janeiro Nada a comentar.

Duque de Caxias 

Acredito que na
que o IFRJ iria disponibilizar aos alunos no grupo de vulnerabilidade social para que 
estivesse incluído, seja em recurso físico quanto acompanhamento especializado 
para os que possuem

Volta Redonda 

No dia 12 de março de 2020, quando o IFRJ nos mandou um decreto dizendo que a 
paralisação 
das matérias, o famoso colocar matéria em dia. E desde d
venho mantendo um ritmo bom de estudos. Se o IFRJ adotasse o ensino remoto 
durante este cenário de pandemia, eu poderia me dispor a ajudar aqueles que tem 
dificuldade 

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Não tenho observações, contudo ach
saúde mental para realizar esse estudo a distância.

Nilópolis Ok. 

Rio de Janeiro 

A minha maior preocupação nesse momento refere
oferecer ao corpo docente no uso de recursos e 
das APNPs.  Vejo essa questão como fundamental e premente, que inclusive todos 
os demais trechos.

Rio de Janeiro 
Acredito ser de máxima importância buscar meios viáveis de evitar atividades 
presenciais ao longo da pandemia, 

Realengo 
As aulas já poderiam ter sido adaptadas EAD.  Ou pelo sigaa ou pelo zoom. Tem 
professores flexíveis.

Paracambi 

Devemos ter em mente, antes de qualquer coisa, o primeiro parágrafo, que faz 
referência à própria Constitui
igualdade de condições de acesso e permanência à educação. Creio que não 
podemos, sob condição alguma, excluir nenhum discente do âmbito das Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (doravante APNP). Isto,
primordial para que avancemos
Em segundo lugar, há que se traçar claramente quais recursos digitais serão 
utilizados para que se dê continuidade aos trabalhos, bem como oferta de 
capacitação para aqueles docentes que não se se
desafio. 

Volta Redonda ok. 

São Gonçalo 

A minuta é esclarecedora em partes. Em alguns aspectos ela não cumpre o papel 
ideal, como na presença de aulas mais voltadas aos conteúdos ou não, se ela é mais 
inclusiva ou não...

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Precisamos de um documento objetivo para avaliar, não uma série de utopias.
Creio eu que aulas não presenciais seria inviável no momento devido o fato 
muitos alunos não possuirem acesso à internet. 
Devido a toda a situação que nos encontramos nao acho que essa crise vai acabar 
ainda esse ano, por isso provavelmente haverá a implantação de aulas remotas 
devido a pressão externa, e talvez até interna, ao instituto. Porém me preocupa a 
forma que isso será feito, porque há pessoas que não tem acesso a internet e há 
também as aulas em laboratório e do curso técnico, que não tem como serem feitas 

 
Dar segmento ao semestre usando aulas virtuais o maia rápido possível pois 
paralisado em março já deu tempo de organizarem,  formarem professores já que o 
instituto trabalha com excelência. 
Acho importante cumprir a carga horário anual do curso, porém, deve 
a sua qualidade de ensino e "garantia" de aprendizado, este acho que se perde um 
pouco com o EAD. 
Não acho que seja uma boa ideia continuar o ensino por meio digital, até por que, 
muitas pessoas quase não tem nenhum silêncio em casa, para facilitar o 
cumprimento das atividades 
sem contribuições. 
Estou de acordo 
Não tenho observações a fazer. 

Nada a comentar. 
Acredito que na própria diretriz deveria existir algum tópico que falasse dos recursos 
que o IFRJ iria disponibilizar aos alunos no grupo de vulnerabilidade social para que 
estivesse incluído, seja em recurso físico quanto acompanhamento especializado 
para os que possuem necessidades especiais 
No dia 12 de março de 2020, quando o IFRJ nos mandou um decreto dizendo que a 
paralisação inicialmente era só de 5 dias, eu me dispus em ajudar colegas a correr 
das matérias, o famoso colocar matéria em dia. E desde da primeira prorrogação eu 
venho mantendo um ritmo bom de estudos. Se o IFRJ adotasse o ensino remoto 
durante este cenário de pandemia, eu poderia me dispor a ajudar aqueles que tem 

 
Não tenho observações, contudo acho que os alunos não estão em condição de 
saúde mental para realizar esse estudo a distância. 

A minha maior preocupação nesse momento refere-se ao suporte que o IFRJ vai 
oferecer ao corpo docente no uso de recursos e ferramentas para implementação 
das APNPs.  Vejo essa questão como fundamental e premente, que inclusive todos 
os demais trechos. 
Acredito ser de máxima importância buscar meios viáveis de evitar atividades 
presenciais ao longo da pandemia, ainda mais no ano de 2020.
As aulas já poderiam ter sido adaptadas EAD.  Ou pelo sigaa ou pelo zoom. Tem 
professores flexíveis. 
Devemos ter em mente, antes de qualquer coisa, o primeiro parágrafo, que faz 
referência à própria Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre o princípio de 
igualdade de condições de acesso e permanência à educação. Creio que não 
podemos, sob condição alguma, excluir nenhum discente do âmbito das Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (doravante APNP). Isto, a meu ver, deve ser condição 
primordial para que avancemos 
Em segundo lugar, há que se traçar claramente quais recursos digitais serão 
utilizados para que se dê continuidade aos trabalhos, bem como oferta de 
capacitação para aqueles docentes que não se sentirem preparados para este 

A minuta é esclarecedora em partes. Em alguns aspectos ela não cumpre o papel 
ideal, como na presença de aulas mais voltadas aos conteúdos ou não, se ela é mais 
inclusiva ou não... 
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Precisamos de um documento objetivo para avaliar, não uma série de utopias. 
Creio eu que aulas não presenciais seria inviável no momento devido o fato de 

Devido a toda a situação que nos encontramos nao acho que essa crise vai acabar 
ainda esse ano, por isso provavelmente haverá a implantação de aulas remotas 

interna, ao instituto. Porém me preocupa a 
forma que isso será feito, porque há pessoas que não tem acesso a internet e há 
também as aulas em laboratório e do curso técnico, que não tem como serem feitas 

re usando aulas virtuais o maia rápido possível pois 
paralisado em março já deu tempo de organizarem,  formarem professores já que o 

Acho importante cumprir a carga horário anual do curso, porém, deve ser preservado 
a sua qualidade de ensino e "garantia" de aprendizado, este acho que se perde um 

Não acho que seja uma boa ideia continuar o ensino por meio digital, até por que, 
casa, para facilitar o 

própria diretriz deveria existir algum tópico que falasse dos recursos 
que o IFRJ iria disponibilizar aos alunos no grupo de vulnerabilidade social para que 
estivesse incluído, seja em recurso físico quanto acompanhamento especializado 

No dia 12 de março de 2020, quando o IFRJ nos mandou um decreto dizendo que a 
só de 5 dias, eu me dispus em ajudar colegas a correr 

a primeira prorrogação eu 
venho mantendo um ritmo bom de estudos. Se o IFRJ adotasse o ensino remoto 
durante este cenário de pandemia, eu poderia me dispor a ajudar aqueles que tem 

o que os alunos não estão em condição de 

se ao suporte que o IFRJ vai 
ferramentas para implementação 

das APNPs.  Vejo essa questão como fundamental e premente, que inclusive todos 

Acredito ser de máxima importância buscar meios viáveis de evitar atividades 
ainda mais no ano de 2020. 

As aulas já poderiam ter sido adaptadas EAD.  Ou pelo sigaa ou pelo zoom. Tem 

Devemos ter em mente, antes de qualquer coisa, o primeiro parágrafo, que faz 
ção Federal de 1988, que dispõe sobre o princípio de 

igualdade de condições de acesso e permanência à educação. Creio que não 
podemos, sob condição alguma, excluir nenhum discente do âmbito das Atividades 

a meu ver, deve ser condição 

Em segundo lugar, há que se traçar claramente quais recursos digitais serão 
utilizados para que se dê continuidade aos trabalhos, bem como oferta de 

ntirem preparados para este 

A minuta é esclarecedora em partes. Em alguns aspectos ela não cumpre o papel 
ideal, como na presença de aulas mais voltadas aos conteúdos ou não, se ela é mais 



Pró

 

Nilópolis 
O tempo que a reitoria levou para criar a minuta foi longo demais, nos dando pouco 
tempo para avaliarmos.

Rio de Janeiro 

Prezado 
Boa noite, falo por mim, acho válido ensino a distância, porém não terei total 
aproveitamento, me inscrevi em alguns
dezembro de 2019, tentando terminar. Eu não tenho notebook, estudar pelo celular é 
complicado. Eu tenho astigmatismo e fotosensibilidade, nao assisto tv, mesmo 
quando tinha computador, usava para situações eventuais e 
não tem como deixar de usar, ou seja, chega uma hora que os meus olhos estão 
lacrimejando.
Na outra graduação, tive matérias em ead, não tinha opção de não fazer, não sei 
como passei nessas matérias. Uns textos enormes em pdf, uns
dinâmica, chegava no exercícios eu não lembrava de nada.
Sou a favor de voltar a ter aulas presenciais, uma amiga faz pós e está tendo aulas, 
seguindo restrições .

Volta Redonda Acho que seria extremamente importante as aulas onlines
Realengo Nada a acrescentar

Pinheiral 

Concordo que deve ter alguma coisa para substituir as aulas nesse período, devido 
também ao fato de não se ter uma previsão de voltar as atividades presenciais, 
principalmente para alunos que estão no último ano de escola, pr
para vestibulares. Logo, então, concordo plenamente com isso.

Volta Redonda Nada a acrescentar.

Volta Redonda 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o nosso 
ritmo de estudos, pensando também naqueles 
Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um grande acumulo de 
atividades, assim sendo possível, aprendermos sem virarmos dependentes de 
passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando ac
atividades. Entendemos que alguns professores terão a necessidade de passar 
trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. Porém, seria adequado manter 
o controle de quantas atividades serão proporcionada a nós alunos.
      Observamos a n
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos de 
surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna ter 
que criar formas viáveis para abranger c
Federais. No entanto, nós como alunos, ficamos apreensivos por estarmos 
aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação seja resolvida 
rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e encontr
rapidamente e que não nos prejudique
       Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos ded
planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período de 
interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar muito se não 
tomarmos decisões imediatas.

Rio de Janeiro 

-Professores disponíveis para tirar dúvidas
-trabalhos didáticos SEM cobrança de pontos
-video aulas em turma

Nilópolis 
Eu acho ruim e bom, ruim para aqueles que não tem acesso à Internet, e bom porque 
vai ajudar a gente.

Nilópolis Satisfeito com o documento.

Realengo 
A implantação das APNPs deve ter mais clareza e deve ser melhor pensado. 
Precisamos saber se atingirá todo corpo docente.

Rio de Janeiro 

Ressalto 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 
precisam ser substituídas por aulas em meios digitais. Aqui não é ressaltado a 
atividade prática.

Rio de Janeiro 

"...dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, 
enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus..."
Ao discutir tal substituição é necessário compreender que, infelizmente,  a 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
O tempo que a reitoria levou para criar a minuta foi longo demais, nos dando pouco 
tempo para avaliarmos. 

Boa noite, falo por mim, acho válido ensino a distância, porém não terei total 
aproveitamento, me inscrevi em alguns cursos em ead e só comecei um, desde 
dezembro de 2019, tentando terminar. Eu não tenho notebook, estudar pelo celular é 
complicado. Eu tenho astigmatismo e fotosensibilidade, nao assisto tv, mesmo 
quando tinha computador, usava para situações eventuais e 
não tem como deixar de usar, ou seja, chega uma hora que os meus olhos estão 
lacrimejando. 
Na outra graduação, tive matérias em ead, não tinha opção de não fazer, não sei 
como passei nessas matérias. Uns textos enormes em pdf, uns
dinâmica, chegava no exercícios eu não lembrava de nada. 
Sou a favor de voltar a ter aulas presenciais, uma amiga faz pós e está tendo aulas, 
seguindo restrições . 
Acho que seria extremamente importante as aulas onlines 
Nada a acrescentar 
Concordo que deve ter alguma coisa para substituir as aulas nesse período, devido 
também ao fato de não se ter uma previsão de voltar as atividades presenciais, 
principalmente para alunos que estão no último ano de escola, pr
para vestibulares. Logo, então, concordo plenamente com isso.
Nada a acrescentar. 
As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o nosso 
ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar vestibular. 
Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um grande acumulo de 
atividades, assim sendo possível, aprendermos sem virarmos dependentes de 
passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando ac
atividades. Entendemos que alguns professores terão a necessidade de passar 
trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. Porém, seria adequado manter 
o controle de quantas atividades serão proporcionada a nós alunos.

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos de 
surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna ter 
que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das Instituições 
Federais. No entanto, nós como alunos, ficamos apreensivos por estarmos 
aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação seja resolvida 
rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e encontr
rapidamente e que não nos prejudique. 

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período de 
interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar muito se não 
tomarmos decisões imediatas. 

res disponíveis para tirar dúvidas 
trabalhos didáticos SEM cobrança de pontos 
video aulas em turma 

Eu acho ruim e bom, ruim para aqueles que não tem acesso à Internet, e bom porque 
vai ajudar a gente. 
Satisfeito com o documento. 
A implantação das APNPs deve ter mais clareza e deve ser melhor pensado. 
Precisamos saber se atingirá todo corpo docente. 
Ressalto 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. As aulas presenciais, de qualquer âmbito 
precisam ser substituídas por aulas em meios digitais. Aqui não é ressaltado a 
atividade prática. 
"...dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, 

anto durar a situação de pandemia do novo coronavírus..."
Ao discutir tal substituição é necessário compreender que, infelizmente,  a 
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O tempo que a reitoria levou para criar a minuta foi longo demais, nos dando pouco 

Boa noite, falo por mim, acho válido ensino a distância, porém não terei total 
cursos em ead e só comecei um, desde 

dezembro de 2019, tentando terminar. Eu não tenho notebook, estudar pelo celular é 
complicado. Eu tenho astigmatismo e fotosensibilidade, nao assisto tv, mesmo 
quando tinha computador, usava para situações eventuais e celular é imprescindível, 
não tem como deixar de usar, ou seja, chega uma hora que os meus olhos estão 

Na outra graduação, tive matérias em ead, não tinha opção de não fazer, não sei 
como passei nessas matérias. Uns textos enormes em pdf, uns vídeos sem 

 
Sou a favor de voltar a ter aulas presenciais, uma amiga faz pós e está tendo aulas, 

Concordo que deve ter alguma coisa para substituir as aulas nesse período, devido 
também ao fato de não se ter uma previsão de voltar as atividades presenciais, 
principalmente para alunos que estão no último ano de escola, precisam se preparar 
para vestibulares. Logo, então, concordo plenamente com isso. 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o nosso 
alunos que desejam prestar vestibular. 

Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um grande acumulo de 
atividades, assim sendo possível, aprendermos sem virarmos dependentes de 
passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando acabar com as 
atividades. Entendemos que alguns professores terão a necessidade de passar 
trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. Porém, seria adequado manter 
o controle de quantas atividades serão proporcionada a nós alunos. 

ecessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos de 
surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna ter 

em por cento dos alunos das Instituições 
Federais. No entanto, nós como alunos, ficamos apreensivos por estarmos 
aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação seja resolvida 
rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e encontrarão uma solução 

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 

os, sem poder salva-los. Queremos poder 
planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período de 
interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar muito se não 

Eu acho ruim e bom, ruim para aqueles que não tem acesso à Internet, e bom porque 

A implantação das APNPs deve ter mais clareza e deve ser melhor pensado. 

Ressalto as portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março 
maio de 2020. As aulas presenciais, de qualquer âmbito 

precisam ser substituídas por aulas em meios digitais. Aqui não é ressaltado a 

"...dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, 
anto durar a situação de pandemia do novo coronavírus..." 

Ao discutir tal substituição é necessário compreender que, infelizmente,  a 



Pró

 

desigualdade social que há no Brasil é absurda e o contexto pandêmico apenas 
ressaltou a brutalidade berrante desse cenári
Infelizmente,  mesmo com toda a disponibilidade exercida pela IFRJ precisamos 
compreender que tal "solução" não é o melhor pois devido tal diferença já existente 
em nosso país, nem todos serão capazes de fazer uso da disponibilidade oferecida 
pela IFRJ. 
Entretanto, isso não significa que os discentes, docentes e servidores não sejam 
gratos pelos esforços elaborados por tal instituição. Essas medidas apenas mostram 
o quanto a instituição se importa com todos e tenta ao máximo apresentar soluções 
que vão abranger todos aqueles que fazem uso desta.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Ok 
Rio de Janeiro Concordo. 
Rio de Janeiro Ok. 
Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Todos os alunos tem direito por lei à educação, cabe ao i stituto tornar esse direito 
efetivo com

Engenheiro Paulo de 
Frontin Sem considerações
Rio de Janeiro Precisamos de aula online , para andar o semestre

Nilópolis 
A instituição deve ver uma forma que não venha prejudicar o corpo discente e fazer 
um bom tra

Arraial do Cabo De acordo com o texto.
Rio de Janeiro nao será viavel

Realengo 

A todo instante há a menção de que será implantado um sistema digital para 
cumprimento dos horários curriculares anual porém não há nada especificando como 
irão conseguir contornar a carência de muitos alunos que não possuem condiçao 
para pagar um computador, internet de qualidade ou até mesmo um ambiente 
adequado para estudo. Uma faculdade de ensino público, como o IFRJ, tem como 
em sua maior parte, alunos que de
faculdade e até mesmo alunos que possuem dificuldade para aprender de maneira 
virtual. É preciso analisar cada fator correspondente a acessibilidade do aluno ao 
tentar implantar um sistema ONLINE, a DISTÂNCIA
em uma faculdade PÚBLICA.

Realengo 

As atividades remotas não são democráticas e ferem a constituição tendo em vista 
que o acesso a internet na realidade da maioria Brasileira é precária e isso se 
espelha na comunidade acadêm

Pinheiral Eu apoio e sou a favor das Apps.

Arraial do Cabo 

Ao meu ver, é de extrema importância que todos tenham acesso a educação e 
ninguém fique de fora. De acordo com a pesquisa do Campus, apenas 2% dos 
alunos não possui acesso a internet.
 Portanto, a minha sugestão como medida é que seja retomada as aulas através do 
EAD, com aulas online por vídeoconferência e exercícios virtuais que contem como 
horas de estudo também. 
Em relação às pessoas que não tem acesso, seria interessante abrir os 
do instituto para as mesmas, pois não haverá aglomeração.

Pinheiral Concordo. 
Duque de Caxias . 
Pinheiral De acordo 
Arraial do Cabo Nenhuma orientação.
Pinheiral Sou a favor
Pinheiral Concordo 

Pinheiral 

Não seria exatamente uma sujestão
por parte do IFRJ em não ter aderido, como fizeram outras intenções de ensino, para 
EaD, já que tínhamos uma estrutura muito melhor que muitas.

Volta Redonda Em virtude de tudo que temos passado seria o melhor me

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

A minuta propõe que as APNPs avancem com o curso, com a carga horária e com as 
notas, porém ao que parece ainda está em discussão se as APNPs irão de fato 
servirem de carga horária e notas. Caso elas não sirvam para atribuir
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desigualdade social que há no Brasil é absurda e o contexto pandêmico apenas 
ressaltou a brutalidade berrante desse cenário caótico.  
Infelizmente,  mesmo com toda a disponibilidade exercida pela IFRJ precisamos 
compreender que tal "solução" não é o melhor pois devido tal diferença já existente 
em nosso país, nem todos serão capazes de fazer uso da disponibilidade oferecida 

Entretanto, isso não significa que os discentes, docentes e servidores não sejam 
gratos pelos esforços elaborados por tal instituição. Essas medidas apenas mostram 
o quanto a instituição se importa com todos e tenta ao máximo apresentar soluções 
que vão abranger todos aqueles que fazem uso desta. 

Todos os alunos tem direito por lei à educação, cabe ao i stituto tornar esse direito 
efetivo com aulas online igual as outras escolas. 

Sem considerações 
Precisamos de aula online , para andar o semestre 
A instituição deve ver uma forma que não venha prejudicar o corpo discente e fazer 
um bom trabalho 
De acordo com o texto. 
nao será viavel 
A todo instante há a menção de que será implantado um sistema digital para 
cumprimento dos horários curriculares anual porém não há nada especificando como 

conseguir contornar a carência de muitos alunos que não possuem condiçao 
para pagar um computador, internet de qualidade ou até mesmo um ambiente 
adequado para estudo. Uma faculdade de ensino público, como o IFRJ, tem como 
em sua maior parte, alunos que dependem da biblioteca, da sala de informática da 
faculdade e até mesmo alunos que possuem dificuldade para aprender de maneira 
virtual. É preciso analisar cada fator correspondente a acessibilidade do aluno ao 
tentar implantar um sistema ONLINE, a DISTÂNCIA, para cursos da área da SAÚDE 
em uma faculdade PÚBLICA. 
As atividades remotas não são democráticas e ferem a constituição tendo em vista 
que o acesso a internet na realidade da maioria Brasileira é precária e isso se 
espelha na comunidade acadêmica. 
Eu apoio e sou a favor das Apps. 
Ao meu ver, é de extrema importância que todos tenham acesso a educação e 
ninguém fique de fora. De acordo com a pesquisa do Campus, apenas 2% dos 
alunos não possui acesso a internet. 
Portanto, a minha sugestão como medida é que seja retomada as aulas através do 
EAD, com aulas online por vídeoconferência e exercícios virtuais que contem como 
horas de estudo também.  
Em relação às pessoas que não tem acesso, seria interessante abrir os 
do instituto para as mesmas, pois não haverá aglomeração.

Nenhuma orientação. 
Sou a favor 

Não seria exatamente uma sujestão mais uma manifestação de descontentamento 
por parte do IFRJ em não ter aderido, como fizeram outras intenções de ensino, para 
EaD, já que tínhamos uma estrutura muito melhor que muitas.
Em virtude de tudo que temos passado seria o melhor meio 
A minuta propõe que as APNPs avancem com o curso, com a carga horária e com as 
notas, porém ao que parece ainda está em discussão se as APNPs irão de fato 
servirem de carga horária e notas. Caso elas não sirvam para atribuir
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desigualdade social que há no Brasil é absurda e o contexto pandêmico apenas 

Infelizmente,  mesmo com toda a disponibilidade exercida pela IFRJ precisamos 
compreender que tal "solução" não é o melhor pois devido tal diferença já existente 
em nosso país, nem todos serão capazes de fazer uso da disponibilidade oferecida 

Entretanto, isso não significa que os discentes, docentes e servidores não sejam 
gratos pelos esforços elaborados por tal instituição. Essas medidas apenas mostram 
o quanto a instituição se importa com todos e tenta ao máximo apresentar soluções 

Todos os alunos tem direito por lei à educação, cabe ao i stituto tornar esse direito 

A instituição deve ver uma forma que não venha prejudicar o corpo discente e fazer 

A todo instante há a menção de que será implantado um sistema digital para 
cumprimento dos horários curriculares anual porém não há nada especificando como 

conseguir contornar a carência de muitos alunos que não possuem condiçao 
para pagar um computador, internet de qualidade ou até mesmo um ambiente 
adequado para estudo. Uma faculdade de ensino público, como o IFRJ, tem como 

pendem da biblioteca, da sala de informática da 
faculdade e até mesmo alunos que possuem dificuldade para aprender de maneira 
virtual. É preciso analisar cada fator correspondente a acessibilidade do aluno ao 

, para cursos da área da SAÚDE 

As atividades remotas não são democráticas e ferem a constituição tendo em vista 
que o acesso a internet na realidade da maioria Brasileira é precária e isso se 

Ao meu ver, é de extrema importância que todos tenham acesso a educação e 
ninguém fique de fora. De acordo com a pesquisa do Campus, apenas 2% dos 

Portanto, a minha sugestão como medida é que seja retomada as aulas através do 
EAD, com aulas online por vídeoconferência e exercícios virtuais que contem como 

Em relação às pessoas que não tem acesso, seria interessante abrir os laboratórios 
 

mais uma manifestação de descontentamento 
por parte do IFRJ em não ter aderido, como fizeram outras intenções de ensino, para 
EaD, já que tínhamos uma estrutura muito melhor que muitas. 

 
A minuta propõe que as APNPs avancem com o curso, com a carga horária e com as 
notas, porém ao que parece ainda está em discussão se as APNPs irão de fato 
servirem de carga horária e notas. Caso elas não sirvam para atribuir notas e concluir 



Pró

 

carga horárias, qual seria o objetivo da mesma?

Rio de Janeiro Concordo com o texto acima

Volta Redonda 
Acho válido. Alguma coisa tem que ser feita, conheço vários alunos que estão 
preocupados com o futuro. Não sabemos quando isso 

Paracambi 

Tem-se o seguinte:
"- a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola e garantia de padrão de qualidade;"
"- Portaria 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 
de março de 2020, nº 3
2020;" 
Assim, partindo do princípio da igualdade de condições de acesso, nem todos têm 
acesso à educação por meios digitais e, muitos dos que possuem esse acesso, não 
têm o acesso com a qualidade neces
materiais pode trazer riscos à saúde dos estudantes, bem como de seus familiares, 
podendo assim agravar a situação da pandemia.
Sou a favor das APNPs desde que não sejam de caráter obrigatório.

Rio de Janeiro 

Acho válida a substituição. Só terá que ser visto a realização das práticas. Poderia 
fazer uma separação, fazemos apenas a parte teórica e depois fazer a prática sem 
necessitar de um período inteiro pra isso. Pra que não atrase também os alunos.

Paracambi 

uma observação referente a portaria MEC 544, o IFRJ não deve substituir por 
completo as aulas presenciais, deve
ociosidade dos estudantes, sem impactar diretamente na carga horária de cada 
curso, contabilizando no má

Paracambi 

Eu como mãe de aluno da IFRJ, acho importante neste momento de pandemia as 
aulas onlaine ( não presenciais),para que o educandos não venha ser mais 
prejudicado que  já estão sendo, pois as aulas onlaine os ed
recebendo ensino de qualidade e sendo assistidos pelos professores.Mais essa 
implantação deverá chegar em toda comunidade escolar ,pois tem muitos educando 
em situação de vulnerabilidade, com dificuldades de estudar onlaine, pois tem muit
que não tem acesso a internet ou com uma internet ruim para está estudando.a

Realengo 

Essa minuta só poderia ser dita como uma construção coletiva, ou algo do tipo, se 
tivesse circulado esses documentos citados  de forma democrática, se tivessem feito 
isso desde os meses de março e fevereiro, a hierarquização da educação é algo 
castrador e antidemocrático. Ouvir a comunidade com critérios e discussões já feitas 
é hipocrisia  e demagogia.

Nilópolis Sem alterações...

Rio de Janeiro 

Esta consulta pública
regular e estável a internet. Como levaram em conta as opiniões daqueles que não 
tenham acesso regular a internet?. Visto que, eles são os que tem maior 
vulnerabilidade socio econômica e não podem resp

Rio de Janeiro Concordo com a implementação de atividades não presenciais

Nilópolis 

Verificação de acessibilidade dos alunos e professores para aulas teóricas. Aulas 
práticas com número reduzido de alunos  com atividades pre
as normas científicas. Uso de apostilas enviadas pelos correios com o cronograma 
do semestre e o conteúdo.Possibilidade de não reprovação e união de dois 
semestres. 
Desobrigação do cumprimento de horas de estágio para garantir o dip
conclusão do curso.

Pinheiral 

Sou a favor desta minuta. Desejo que os docentes e estudantes retornem as 
atividades de ensino. Principalmente os estudantes do terceiro ano do técnico de 
ensino médio. Ainda mais que tem o direito legal de estudar.

Volta Redonda De acordo. 

Rio de Janeiro 
Acho que a única forma do calendário andar são as aulas online  .  Não vou colocar a 
vida da minha família em risco .

Duque de Caxias Essas aulas a
Engenheiro Paulo de Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de construção 
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carga horárias, qual seria o objetivo da mesma? 

Concordo com o texto acima 
Acho válido. Alguma coisa tem que ser feita, conheço vários alunos que estão 
preocupados com o futuro. Não sabemos quando isso acabará.

se o seguinte: 
a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 

dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola e garantia de padrão de qualidade;" 

ortaria 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 

Assim, partindo do princípio da igualdade de condições de acesso, nem todos têm 
acesso à educação por meios digitais e, muitos dos que possuem esse acesso, não 
têm o acesso com a qualidade necessária. A locomoção ao campus para a coleta de 
materiais pode trazer riscos à saúde dos estudantes, bem como de seus familiares, 
podendo assim agravar a situação da pandemia. 
Sou a favor das APNPs desde que não sejam de caráter obrigatório.
Acho válida a substituição. Só terá que ser visto a realização das práticas. Poderia 
fazer uma separação, fazemos apenas a parte teórica e depois fazer a prática sem 
necessitar de um período inteiro pra isso. Pra que não atrase também os alunos.
uma observação referente a portaria MEC 544, o IFRJ não deve substituir por 
completo as aulas presenciais, deve-se optar por atividades para ajudar na 
ociosidade dos estudantes, sem impactar diretamente na carga horária de cada 
curso, contabilizando no máximo como atividade extracurricular.
Eu como mãe de aluno da IFRJ, acho importante neste momento de pandemia as 
aulas onlaine ( não presenciais),para que o educandos não venha ser mais 
prejudicado que  já estão sendo, pois as aulas onlaine os ed
recebendo ensino de qualidade e sendo assistidos pelos professores.Mais essa 
implantação deverá chegar em toda comunidade escolar ,pois tem muitos educando 
em situação de vulnerabilidade, com dificuldades de estudar onlaine, pois tem muit
que não tem acesso a internet ou com uma internet ruim para está estudando.a
Essa minuta só poderia ser dita como uma construção coletiva, ou algo do tipo, se 
tivesse circulado esses documentos citados  de forma democrática, se tivessem feito 
isso desde os meses de março e fevereiro, a hierarquização da educação é algo 
castrador e antidemocrático. Ouvir a comunidade com critérios e discussões já feitas 
é hipocrisia  e demagogia. 
Sem alterações... 
Esta consulta pública somente será respondida por pessoas que tenham acesso 
regular e estável a internet. Como levaram em conta as opiniões daqueles que não 
tenham acesso regular a internet?. Visto que, eles são os que tem maior 
vulnerabilidade socio econômica e não podem responder a esta consulta pública
Concordo com a implementação de atividades não presenciais
Verificação de acessibilidade dos alunos e professores para aulas teóricas. Aulas 
práticas com número reduzido de alunos  com atividades pre
as normas científicas. Uso de apostilas enviadas pelos correios com o cronograma 
do semestre e o conteúdo.Possibilidade de não reprovação e união de dois 

 
Desobrigação do cumprimento de horas de estágio para garantir o dip
conclusão do curso. 
Sou a favor desta minuta. Desejo que os docentes e estudantes retornem as 
atividades de ensino. Principalmente os estudantes do terceiro ano do técnico de 
ensino médio. Ainda mais que tem o direito legal de estudar.

 
Acho que a única forma do calendário andar são as aulas online  .  Não vou colocar a 
vida da minha família em risco . 
Essas aulas a 
Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de construção 
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Acho válido. Alguma coisa tem que ser feita, conheço vários alunos que estão 
acabará. 

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 

ortaria 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 

19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 
45, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 

Assim, partindo do princípio da igualdade de condições de acesso, nem todos têm 
acesso à educação por meios digitais e, muitos dos que possuem esse acesso, não 

sária. A locomoção ao campus para a coleta de 
materiais pode trazer riscos à saúde dos estudantes, bem como de seus familiares, 

Sou a favor das APNPs desde que não sejam de caráter obrigatório. 
Acho válida a substituição. Só terá que ser visto a realização das práticas. Poderia 
fazer uma separação, fazemos apenas a parte teórica e depois fazer a prática sem 
necessitar de um período inteiro pra isso. Pra que não atrase também os alunos. 
uma observação referente a portaria MEC 544, o IFRJ não deve substituir por 

se optar por atividades para ajudar na 
ociosidade dos estudantes, sem impactar diretamente na carga horária de cada 

ximo como atividade extracurricular. 
Eu como mãe de aluno da IFRJ, acho importante neste momento de pandemia as 
aulas onlaine ( não presenciais),para que o educandos não venha ser mais 
prejudicado que  já estão sendo, pois as aulas onlaine os educandos continuam 
recebendo ensino de qualidade e sendo assistidos pelos professores.Mais essa 
implantação deverá chegar em toda comunidade escolar ,pois tem muitos educando 
em situação de vulnerabilidade, com dificuldades de estudar onlaine, pois tem muitos 
que não tem acesso a internet ou com uma internet ruim para está estudando.a 
Essa minuta só poderia ser dita como uma construção coletiva, ou algo do tipo, se 
tivesse circulado esses documentos citados  de forma democrática, se tivessem feito 
isso desde os meses de março e fevereiro, a hierarquização da educação é algo 
castrador e antidemocrático. Ouvir a comunidade com critérios e discussões já feitas 

somente será respondida por pessoas que tenham acesso 
regular e estável a internet. Como levaram em conta as opiniões daqueles que não 
tenham acesso regular a internet?. Visto que, eles são os que tem maior 

onder a esta consulta pública 
Concordo com a implementação de atividades não presenciais 
Verificação de acessibilidade dos alunos e professores para aulas teóricas. Aulas 
práticas com número reduzido de alunos  com atividades presenciais, de acordo com 
as normas científicas. Uso de apostilas enviadas pelos correios com o cronograma 
do semestre e o conteúdo.Possibilidade de não reprovação e união de dois 

Desobrigação do cumprimento de horas de estágio para garantir o diploma de 

Sou a favor desta minuta. Desejo que os docentes e estudantes retornem as 
atividades de ensino. Principalmente os estudantes do terceiro ano do técnico de 
ensino médio. Ainda mais que tem o direito legal de estudar. 

Acho que a única forma do calendário andar são as aulas online  .  Não vou colocar a 

Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de construção 
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Frontin para elaboração de uma solução alternativa e implementação das APNPs!

Nilópolis ok 

Volta Redonda 

Sinceramente, 
Necessitamos  sanar dúvidas, e além  disso,temos a questão  das aulas no 
laboratório onde conseguimos aplicar toda a teoria.

Arraial do Cabo 
Concordo com a necessidade de se substituir as aulas presenciais por APNPs 
durante este momento de pandemia, onde 

Realengo 

Vejo que as APNP's utiliza alguns princípios do EAD,  medidas rápidas e que não 
estão bem estruturadas para uma realidade de pessoas que não tem acesso a esses 
meios digitais e que não sabem mexer nesses meios, p
cultura digital, quem me garante que geral sabe mexer nessas ferramentas?!, o 
SIGAA é uma prova disso tudo, plataforma  de grande dificuldade tanto para os 
professores quanto estudantes, por sua vez, são medidas que não atende a t
que compõem ao corpo chamado Campus Realengo, seja pela falta de 
equipamentos, internet e outros fatores que perpassa pelos determinantes sociais, 
ainda mais quando se trata de campus totalmente voltado para área da saúde e 
localizado numa região de g
professores, no qual também terão dificuldade com esses dispositivos móveis, algo 
que reflete no modo de aprendizado dos acadêmicos, fato que contrapõe a garantia 
de permanência na escola,  algo que que APNP n
educação deveriam se atentar, pois ter um ensino com os meios digitais onde não se 
aprende, isso é pura ilusão é realmente forçar um novo normal para o campo da 
educação, fato que vai de encontro com um dos pilares do IF, ou 

Volta Redonda 

Na minha opinião, o documento esclarece muitas dúvidas e demonstra a 
preocupação com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. 
Considero um bom planejamento para as APNPs e para o retorno às aulas 
presenciais (quando as mesmas forem possíveis), mas discordo com o retorno 
presencial antes de a pandemia acabar.

Rio de Janeiro De acordo 
Duque de Caxias Não concordo com aula remota em substituição
Realengo . 

Realengo 
Nas aulas práticas da Área de Saúde 
reestruturação para um outro momento (pós pandemia).

Rio de Janeiro Ok. 
Pinheiral Concordo que seja oferecido atividade remota pelo IFRJ Campus Pinheiral RJ.

São Gonçalo 

Nao concordo com as aulas presencias ainda nesse
tudo é incerto.  Dou credibilidade em aulas em meios digitais até o fim dessa 
pandemia ou ter uma vacina para o vírus,onde nos sentiriamos mais seguros, 
existem muitas crianças em grau de risco entao nao seria justo com elas volta
aulas nesse momento e ficarem de fora. Nesse momento a preservaçao da vida é o 
que nos é essencial. Muito a favor das aulas digitais . Nao sinto segurança nesse 
momento que o covid19 ainda circula em nosso país a ter aulas presenciais,sabendo 
que muitas escolas não teram o mesmo suporte com higiene.....etc

Nilópolis É inviável. 
Nilópolis Sem observações.

Pinheiral 
o cabeçalho do documento não informa a relação entre as APNPs e o calendário 
acadêmico.

Rio de Janeiro 
Creio que algumas matérias 
APNPs, mas tenho certeza que todos irão se esforçar para o melhor resultado.

Rio de Janeiro tenho disponibilidade para ead

Pinheiral 

Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para fins de 
acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de inclusão 
além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a aproximação 
empresarial na seara da educação on

Nilópolis 
Adotar o ensino á distância nesse momento é importantissimo, contanto que haja 
inclusao de todos os estuda

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
para elaboração de uma solução alternativa e implementação das APNPs!

Sinceramente, não acho que o ensino a distância seria uma boa opção.
Necessitamos  sanar dúvidas, e além  disso,temos a questão  das aulas no 
laboratório onde conseguimos aplicar toda a teoria. 
Concordo com a necessidade de se substituir as aulas presenciais por APNPs 
durante este momento de pandemia, onde é necessário o isolamento social.
Vejo que as APNP's utiliza alguns princípios do EAD,  medidas rápidas e que não 
estão bem estruturadas para uma realidade de pessoas que não tem acesso a esses 
meios digitais e que não sabem mexer nesses meios, por mais que vivemos nesta 
cultura digital, quem me garante que geral sabe mexer nessas ferramentas?!, o 
SIGAA é uma prova disso tudo, plataforma  de grande dificuldade tanto para os 
professores quanto estudantes, por sua vez, são medidas que não atende a t
que compõem ao corpo chamado Campus Realengo, seja pela falta de 
equipamentos, internet e outros fatores que perpassa pelos determinantes sociais, 
ainda mais quando se trata de campus totalmente voltado para área da saúde e 
localizado numa região de grande vulnerabilidade, fora o planejamento dos 
professores, no qual também terão dificuldade com esses dispositivos móveis, algo 
que reflete no modo de aprendizado dos acadêmicos, fato que contrapõe a garantia 
de permanência na escola,  algo que que APNP não aborda e que os gestores de 
educação deveriam se atentar, pois ter um ensino com os meios digitais onde não se 
aprende, isso é pura ilusão é realmente forçar um novo normal para o campo da 
educação, fato que vai de encontro com um dos pilares do IF, ou 
Na minha opinião, o documento esclarece muitas dúvidas e demonstra a 
preocupação com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. 
Considero um bom planejamento para as APNPs e para o retorno às aulas 

s (quando as mesmas forem possíveis), mas discordo com o retorno 
presencial antes de a pandemia acabar. 

Não concordo com aula remota em substituição 

Nas aulas práticas da Área de Saúde (Campus Realengo) seria necessário 
reestruturação para um outro momento (pós pandemia). 

Concordo que seja oferecido atividade remota pelo IFRJ Campus Pinheiral RJ.
Nao concordo com as aulas presencias ainda nesse momento de pandemia,onde 
tudo é incerto.  Dou credibilidade em aulas em meios digitais até o fim dessa 
pandemia ou ter uma vacina para o vírus,onde nos sentiriamos mais seguros, 
existem muitas crianças em grau de risco entao nao seria justo com elas volta
aulas nesse momento e ficarem de fora. Nesse momento a preservaçao da vida é o 
que nos é essencial. Muito a favor das aulas digitais . Nao sinto segurança nesse 
momento que o covid19 ainda circula em nosso país a ter aulas presenciais,sabendo 

itas escolas não teram o mesmo suporte com higiene.....etc

Sem observações. 
o cabeçalho do documento não informa a relação entre as APNPs e o calendário 
acadêmico. 
Creio que algumas matérias terão mais dificuldades do que outras de se tornar 
APNPs, mas tenho certeza que todos irão se esforçar para o melhor resultado.
tenho disponibilidade para ead 
Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para fins de 
acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de inclusão 

de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a aproximação 
empresarial na seara da educação on-line, remota, híbrida, etc.
Adotar o ensino á distância nesse momento é importantissimo, contanto que haja 
inclusao de todos os estudantes a essa modalidade. 
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para elaboração de uma solução alternativa e implementação das APNPs! 

que o ensino a distância seria uma boa opção. 
Necessitamos  sanar dúvidas, e além  disso,temos a questão  das aulas no 

Concordo com a necessidade de se substituir as aulas presenciais por APNPs 
é necessário o isolamento social. 

Vejo que as APNP's utiliza alguns princípios do EAD,  medidas rápidas e que não 
estão bem estruturadas para uma realidade de pessoas que não tem acesso a esses 

or mais que vivemos nesta 
cultura digital, quem me garante que geral sabe mexer nessas ferramentas?!, o 
SIGAA é uma prova disso tudo, plataforma  de grande dificuldade tanto para os 
professores quanto estudantes, por sua vez, são medidas que não atende a todos 
que compõem ao corpo chamado Campus Realengo, seja pela falta de 
equipamentos, internet e outros fatores que perpassa pelos determinantes sociais, 
ainda mais quando se trata de campus totalmente voltado para área da saúde e 

rande vulnerabilidade, fora o planejamento dos 
professores, no qual também terão dificuldade com esses dispositivos móveis, algo 
que reflete no modo de aprendizado dos acadêmicos, fato que contrapõe a garantia 

ão aborda e que os gestores de 
educação deveriam se atentar, pois ter um ensino com os meios digitais onde não se 
aprende, isso é pura ilusão é realmente forçar um novo normal para o campo da 
educação, fato que vai de encontro com um dos pilares do IF, ou seja, o ENSINO. 
Na minha opinião, o documento esclarece muitas dúvidas e demonstra a 
preocupação com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. 
Considero um bom planejamento para as APNPs e para o retorno às aulas 

s (quando as mesmas forem possíveis), mas discordo com o retorno 

(Campus Realengo) seria necessário 

Concordo que seja oferecido atividade remota pelo IFRJ Campus Pinheiral RJ. 
momento de pandemia,onde 

tudo é incerto.  Dou credibilidade em aulas em meios digitais até o fim dessa 
pandemia ou ter uma vacina para o vírus,onde nos sentiriamos mais seguros, 
existem muitas crianças em grau de risco entao nao seria justo com elas voltarem as 
aulas nesse momento e ficarem de fora. Nesse momento a preservaçao da vida é o 
que nos é essencial. Muito a favor das aulas digitais . Nao sinto segurança nesse 
momento que o covid19 ainda circula em nosso país a ter aulas presenciais,sabendo 

itas escolas não teram o mesmo suporte com higiene.....etc 

o cabeçalho do documento não informa a relação entre as APNPs e o calendário 

terão mais dificuldades do que outras de se tornar 
APNPs, mas tenho certeza que todos irão se esforçar para o melhor resultado. 

Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para fins de 
acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de inclusão 

de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a aproximação 
line, remota, híbrida, etc. 

Adotar o ensino á distância nesse momento é importantissimo, contanto que haja 



Pró

 

São João de Meriti 

Por experiência em outros cursos que realizei EAD, e é claro com a disponibilidade 
de termos acesso a materiais e praticar atividades com equipamentos que possam 
ser higienizados e após utilizados pelo os 
turmas para evitar aglomeração. Acredito que possa ser aplicado esse tipo de 
modalidade nas dependências dos cursos do IFRJ.

São João de Meriti 

De acordo com os fatos que estamos presenciando nos cenários atuais é extrem
preocupação, além do vírus, com as pessoas de baixa renda. Essa vivência junto 
com a pobreza nós vemos há anos mas essa crise mostrou também que há muito 
mais família que precisam, até as nosssas que não imaginávamos. Nem todos têm 
acesso á rede de inter
e estou respondendo pela internet do meu celular, é somente na casa de parentes 
tenho esse acesso, que causa um constrangimentos e por maiores do motivo acaba 
sendo inconveniente em plena pandemia
medida mais apropriada seria esperar a permissão do governo federal para retornar 
às aulas de forma de estudo bem planejadas para o término do semestre incompleto.

Nilópolis 

Sugiro formatar o documento inteiro em 
atribuições (Ex: a profs, a alunos, a coordenadores, a direção, etc); frequência; 
avaliações, aulas remotas; etc...

Niterói 

No que concerne a PORTARIA Nº 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020 aponta que “A 
gestão do calendário e a forma de organização, realização ou reposição de 
atividades acadêmicas e escolares é de responsabilidade dos sistemas e redes ou 
instituições de ensino”. Ademais, é imprescindível que o IFRJ tenha mecanismos 
para, caso seja aprovada a substi
suporte e acesso para TODOS os alunos e servidores. E, no caso de inviabilidade 
financeira para tal, que as APNPs sejam repensadas, especialmente a sua 
obrigatoriedade de cumprimento dos conteúdos curricula
de não dar conta de garantir o acesso de TODOS nas aulas remotas, como a 
SEEDUC/RJ, que já foi, inclusive acionada pelo Ministério Público para que 
suspenda as aulas virtuais.
Como o Colégio Pedro II, em sua PORTARIA Nº1.254, D
bem colocou, fica IMPOSSÍVEL a "substituição   das   aulas   presenciais   não 
ministradas  na  Educação Infantil  e  na  Educação  Básica,  em  2020,  por  aulas 
remotas mediadas  por  recursos  digitais  ou  as  demais  tecnologias  
informação,  face  a  persistência de  toda  a  problemática  material  e  
epistemológica  anterior  envolvida  na  ação  e  que  não sofreu nenhuma 
modificação que ensejasse a alteração deste posicionamento." 
O IFRJ, também uma instituição da rede fe
"educação pública, gratuita e de qualidade", deveria seguir os passos do Colégio 
Pedro II e utilizar as APNPs para, segundo o Art3º da Portaria do Colégio Pedro II:
"Art. 3º Definir que as atividades acadêmicas não  presenci
em todas  as  suas  etapas  e  modalidades, ocorrerão  com foco  no  apoio  
emocional  e  cognitivo destes estudantes e por intermédio de meios possíveis para 
todos os estudantes do Colégio Pedro II.  Parágrafo  único. As  atividade
ou  não  presenciais  deverão  ser  inclusivas  e considerar  as  vulnerabilidades  dos  
estudantes,  para  deste  modo  evitar  o  aprofundamento das  desigualdades, a  
paralisia  institucional  e  a  inércia  educacional  diante  da  conjuntu
Links:  
http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/PORT%201254%20
dispe%20sobre%20atividades%20acadmicas.pdf
https://www.mprj.mp.br/home/

Nilópolis Está Calro. 
Duque de Caxias Nada a declarar

Rio de Janeiro 
Poderiam, informar melhor o modo de como seria feito as APNP's para pessoas sem 
acesso a internet.

São João de Meriti Concordo com a substituição  das aulas presencias por aulas em meios digitais.
São João de Meriti Concordo 

São João de Meriti 

Embora, haja muitas medidas no sentido de trazer alguma normalidade ao estado de 
caos que vivemos, a maioria não leva em consideração várias peculiaridades da 
população brasileira. A principal delas é a dificuldade em lidar com o meio digital. 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Por experiência em outros cursos que realizei EAD, e é claro com a disponibilidade 
de termos acesso a materiais e praticar atividades com equipamentos que possam 
ser higienizados e após utilizados pelo os alunos em horários diferenciados entre as 
turmas para evitar aglomeração. Acredito que possa ser aplicado esse tipo de 
modalidade nas dependências dos cursos do IFRJ. 
De acordo com os fatos que estamos presenciando nos cenários atuais é extrem
preocupação, além do vírus, com as pessoas de baixa renda. Essa vivência junto 
com a pobreza nós vemos há anos mas essa crise mostrou também que há muito 
mais família que precisam, até as nosssas que não imaginávamos. Nem todos têm 
acesso á rede de internet por meio do Wi-Fi. Eu, por exemplo, uso os dados móveis 
e estou respondendo pela internet do meu celular, é somente na casa de parentes 
tenho esse acesso, que causa um constrangimentos e por maiores do motivo acaba 
sendo inconveniente em plena pandemia ter contato com gente de outras casas. A 
medida mais apropriada seria esperar a permissão do governo federal para retornar 
às aulas de forma de estudo bem planejadas para o término do semestre incompleto.
Sugiro formatar o documento inteiro em tópicos (capítulos) para ficar mais claro: 
atribuições (Ex: a profs, a alunos, a coordenadores, a direção, etc); frequência; 
avaliações, aulas remotas; etc... 
No que concerne a PORTARIA Nº 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020 aponta que “A 

calendário e a forma de organização, realização ou reposição de 
atividades acadêmicas e escolares é de responsabilidade dos sistemas e redes ou 
instituições de ensino”. Ademais, é imprescindível que o IFRJ tenha mecanismos 
para, caso seja aprovada a substituição de aulas presenciais para o remoto, que dê 
suporte e acesso para TODOS os alunos e servidores. E, no caso de inviabilidade 
financeira para tal, que as APNPs sejam repensadas, especialmente a sua 
obrigatoriedade de cumprimento dos conteúdos curriculares, para não correr o risco 
de não dar conta de garantir o acesso de TODOS nas aulas remotas, como a 
SEEDUC/RJ, que já foi, inclusive acionada pelo Ministério Público para que 
suspenda as aulas virtuais. 
Como o Colégio Pedro II, em sua PORTARIA Nº1.254, DE 2DE JULHO DE 2020, 
bem colocou, fica IMPOSSÍVEL a "substituição   das   aulas   presenciais   não 
ministradas  na  Educação Infantil  e  na  Educação  Básica,  em  2020,  por  aulas 
remotas mediadas  por  recursos  digitais  ou  as  demais  tecnologias  
informação,  face  a  persistência de  toda  a  problemática  material  e  
epistemológica  anterior  envolvida  na  ação  e  que  não sofreu nenhuma 
modificação que ensejasse a alteração deste posicionamento." 
O IFRJ, também uma instituição da rede federal de ensino, que preza pela 
"educação pública, gratuita e de qualidade", deveria seguir os passos do Colégio 
Pedro II e utilizar as APNPs para, segundo o Art3º da Portaria do Colégio Pedro II:
"Art. 3º Definir que as atividades acadêmicas não  presenciais na Educação Básica, 
em todas  as  suas  etapas  e  modalidades, ocorrerão  com foco  no  apoio  
emocional  e  cognitivo destes estudantes e por intermédio de meios possíveis para 
todos os estudantes do Colégio Pedro II.  Parágrafo  único. As  atividade
ou  não  presenciais  deverão  ser  inclusivas  e considerar  as  vulnerabilidades  dos  
estudantes,  para  deste  modo  evitar  o  aprofundamento das  desigualdades, a  
paralisia  institucional  e  a  inércia  educacional  diante  da  conjuntu

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/PORT%201254%20
dispe%20sobre%20atividades%20acadmicas.pdf 
https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84531

 
Nada a declarar 
Poderiam, informar melhor o modo de como seria feito as APNP's para pessoas sem 
acesso a internet. 
Concordo com a substituição  das aulas presencias por aulas em meios digitais.

Embora, haja muitas medidas no sentido de trazer alguma normalidade ao estado de 
caos que vivemos, a maioria não leva em consideração várias peculiaridades da 
população brasileira. A principal delas é a dificuldade em lidar com o meio digital. 
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Por experiência em outros cursos que realizei EAD, e é claro com a disponibilidade 
de termos acesso a materiais e praticar atividades com equipamentos que possam 

horários diferenciados entre as 
turmas para evitar aglomeração. Acredito que possa ser aplicado esse tipo de 

De acordo com os fatos que estamos presenciando nos cenários atuais é extrema 
preocupação, além do vírus, com as pessoas de baixa renda. Essa vivência junto 
com a pobreza nós vemos há anos mas essa crise mostrou também que há muito 
mais família que precisam, até as nosssas que não imaginávamos. Nem todos têm 

Fi. Eu, por exemplo, uso os dados móveis 
e estou respondendo pela internet do meu celular, é somente na casa de parentes 
tenho esse acesso, que causa um constrangimentos e por maiores do motivo acaba 

ter contato com gente de outras casas. A 
medida mais apropriada seria esperar a permissão do governo federal para retornar 
às aulas de forma de estudo bem planejadas para o término do semestre incompleto. 

tópicos (capítulos) para ficar mais claro: 
atribuições (Ex: a profs, a alunos, a coordenadores, a direção, etc); frequência; 

No que concerne a PORTARIA Nº 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020 aponta que “A 
calendário e a forma de organização, realização ou reposição de 

atividades acadêmicas e escolares é de responsabilidade dos sistemas e redes ou 
instituições de ensino”. Ademais, é imprescindível que o IFRJ tenha mecanismos 

tuição de aulas presenciais para o remoto, que dê 
suporte e acesso para TODOS os alunos e servidores. E, no caso de inviabilidade 
financeira para tal, que as APNPs sejam repensadas, especialmente a sua 

res, para não correr o risco 
de não dar conta de garantir o acesso de TODOS nas aulas remotas, como a 
SEEDUC/RJ, que já foi, inclusive acionada pelo Ministério Público para que 

E 2DE JULHO DE 2020, 
bem colocou, fica IMPOSSÍVEL a "substituição   das   aulas   presenciais   não 
ministradas  na  Educação Infantil  e  na  Educação  Básica,  em  2020,  por  aulas 
remotas mediadas  por  recursos  digitais  ou  as  demais  tecnologias  de  
informação,  face  a  persistência de  toda  a  problemática  material  e  
epistemológica  anterior  envolvida  na  ação  e  que  não sofreu nenhuma 
modificação que ensejasse a alteração deste posicionamento."  

deral de ensino, que preza pela 
"educação pública, gratuita e de qualidade", deveria seguir os passos do Colégio 
Pedro II e utilizar as APNPs para, segundo o Art3º da Portaria do Colégio Pedro II: 

ais na Educação Básica, 
em todas  as  suas  etapas  e  modalidades, ocorrerão  com foco  no  apoio  
emocional  e  cognitivo destes estudantes e por intermédio de meios possíveis para 
todos os estudantes do Colégio Pedro II.  Parágrafo  único. As  atividades  remotas  
ou  não  presenciais  deverão  ser  inclusivas  e considerar  as  vulnerabilidades  dos  
estudantes,  para  deste  modo  evitar  o  aprofundamento das  desigualdades, a  
paralisia  institucional  e  a  inércia  educacional  diante  da  conjuntura atual." 

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/PORT%201254%20-

noticia/visualizar/84531 

Poderiam, informar melhor o modo de como seria feito as APNP's para pessoas sem 

Concordo com a substituição  das aulas presencias por aulas em meios digitais. 

Embora, haja muitas medidas no sentido de trazer alguma normalidade ao estado de 
caos que vivemos, a maioria não leva em consideração várias peculiaridades da 
população brasileira. A principal delas é a dificuldade em lidar com o meio digital. 



Pró

 

Principalmen
professores não são capacitados para ministrar aulas desse tipo.

Duque de Caxias Sem observações referente a essa parte.
Arraial do Cabo Concordo 
Arraial do Cabo Concordo com as aulas não p

Paracambi 
Educação a distância  da Base Nacional Comum e a parte Técnica apenas Educação 
a distância do currículo teórico.

Duque de Caxias 
De maneira geral concordo com a minuta. Acredito que os professores terão que ser 
mais flexíveis com 

Duque de Caxias 
Como responsável, coloco
aluno, corpo docente e equipe administrativa.

Duque de Caxias 
Sou de acordo que seja implantado o sistema não presencial (
notebook e internet)

Arraial do Cabo Concordo com a nota técnica 5 de 18 de março de 2020

Paracambi 

É inegável a situação em que nos encontramos , precisamos ter a consciência de 
que não temos  condições de retornar as atividades presenciais este ano . Porém, é 
inadequado os alunos ficarem sem atividades. 
É de extrema importância a criação de um platafo
semestre letivo não seja perdido.

Volta Redonda 

Acho razoável aplicar APNPs, neste momento de excepcionalidade e na ausência de 
perspectivas de retorno às aulas, desde que sejam atendidas condições que não 
excluam grupos de 
pressão de grande volume de atividades e de cobranças rígidas quanto a retorno de 
atividades e avaliações, desde que as disciplinas e os currículos sejam 
reorganizados, como em módulos por exem
para um retorno  aos estudos de forma tranquila e saudável, havendo um período 
inicial (no mínimo um mês) com pouca quantidade de atividades a fim de os alunos 
se adaptarem e também a fim de observar e avaliar a relação 
nova forma de estudar e com o acesso às tecnologias. Além disso, seria necessário 
redefinir estratégias e critérios de avaliação que não criassem situações de 
reprovação.

Nilópolis 

Como discentes de Produção Cultural do IFRJ Campus Niló
assembleias em que fizemos a leitura da minuta por completo, gerando 
apontamentos para responder a esta consulta, destacamos aqui a nossa insatisfação 
com o momento presente pela situação de ausência de um Ministro da Educação, 
num momento tão complexo e de extrema instabilidade política. Os discentes de 
Produção Cultural do Campus Nilópolis de forma geral, concordam com a minuta que 
regulamenta as APNP's , desde que as instituições assegurem condições de 
equidade para a realização d

Duque de Caxias 
Estou de acordo com aulas on line desde que todo os alunos envolvidos tenham 
condições e acesso às aulas através da tecnologia.

Duque de Caxias 

O Parecer 5/2020 prevê, como possibilidade de reorganização do calendário, a 
implementação de ciclos. É uma mudança de grande porte, mas não seria coerente 
uma discussão a respeito?

Niterói Concordo. 

São João de Meriti 
Existem alunos no campus que não tem acesso  internet ou equipamentos 
tecnológicos para poderem realizar estas ati

Arraial do Cabo Concordo 

Reitoria 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas orelhas 
e precisa de intérprete para acompanha
nesta área meu filho encontra
2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria está a par 
disso é a escola em fim meu filho encontra
é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.

Pinheiral 

A minuta afirma considerar a Constituição Federal, no entanto, o que estabelece 
contradiz completamente os "princípios de igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola e garantia de padrão de qualidade" pelos motivos que se 
seguem: 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Principalmente no seu acesso. Além disso, não há estrutura e a maioria dos  
professores não são capacitados para ministrar aulas desse tipo.
Sem observações referente a essa parte. 

Concordo com as aulas não presenciais. 
Educação a distância  da Base Nacional Comum e a parte Técnica apenas Educação 
a distância do currículo teórico. 
De maneira geral concordo com a minuta. Acredito que os professores terão que ser 
mais flexíveis com relação ao ensino a às avaliações. 
Como responsável, coloco-me a favor das aulas não presenciais para a proteção do 
aluno, corpo docente e equipe administrativa. 
Sou de acordo que seja implantado o sistema não presencial (
notebook e internet) 
Concordo com a nota técnica 5 de 18 de março de 2020 
É inegável a situação em que nos encontramos , precisamos ter a consciência de 
que não temos  condições de retornar as atividades presenciais este ano . Porém, é 
inadequado os alunos ficarem sem atividades.  
É de extrema importância a criação de um plataforma digital para que mais um 
semestre letivo não seja perdido. 
Acho razoável aplicar APNPs, neste momento de excepcionalidade e na ausência de 
perspectivas de retorno às aulas, desde que sejam atendidas condições que não 
excluam grupos de alunos e professores, desde que não sejam criadas situações de 
pressão de grande volume de atividades e de cobranças rígidas quanto a retorno de 
atividades e avaliações, desde que as disciplinas e os currículos sejam 
reorganizados, como em módulos por exemplo, visando adaptações necessárias 
para um retorno  aos estudos de forma tranquila e saudável, havendo um período 
inicial (no mínimo um mês) com pouca quantidade de atividades a fim de os alunos 
se adaptarem e também a fim de observar e avaliar a relação 
nova forma de estudar e com o acesso às tecnologias. Além disso, seria necessário 
redefinir estratégias e critérios de avaliação que não criassem situações de 
reprovação. 
Como discentes de Produção Cultural do IFRJ Campus Niló
assembleias em que fizemos a leitura da minuta por completo, gerando 
apontamentos para responder a esta consulta, destacamos aqui a nossa insatisfação 
com o momento presente pela situação de ausência de um Ministro da Educação, 

momento tão complexo e de extrema instabilidade política. Os discentes de 
Produção Cultural do Campus Nilópolis de forma geral, concordam com a minuta que 
regulamenta as APNP's , desde que as instituições assegurem condições de 
equidade para a realização das atividades. 
Estou de acordo com aulas on line desde que todo os alunos envolvidos tenham 
condições e acesso às aulas através da tecnologia. 
O Parecer 5/2020 prevê, como possibilidade de reorganização do calendário, a 

plementação de ciclos. É uma mudança de grande porte, mas não seria coerente 
uma discussão a respeito? 

Existem alunos no campus que não tem acesso  internet ou equipamentos 
tecnológicos para poderem realizar estas atividades. 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas orelhas 
e precisa de intérprete para acompanha-lo  vejo barreira é a falta de um trabalho 
nesta área meu filho encontra-se sem intérprete desde a notícia que ele passou 
2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria está a par 
disso é a escola em fim meu filho encontra-se em uma barreir
é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte. 
A minuta afirma considerar a Constituição Federal, no entanto, o que estabelece 
contradiz completamente os "princípios de igualdade de condições para o acesso e 

cia na escola e garantia de padrão de qualidade" pelos motivos que se 
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te no seu acesso. Além disso, não há estrutura e a maioria dos  
professores não são capacitados para ministrar aulas desse tipo. 

Educação a distância  da Base Nacional Comum e a parte Técnica apenas Educação 

De maneira geral concordo com a minuta. Acredito que os professores terão que ser 

me a favor das aulas não presenciais para a proteção do 

Sou de acordo que seja implantado o sistema não presencial ( dando auxílio para 

É inegável a situação em que nos encontramos , precisamos ter a consciência de 
que não temos  condições de retornar as atividades presenciais este ano . Porém, é 

rma digital para que mais um 

Acho razoável aplicar APNPs, neste momento de excepcionalidade e na ausência de 
perspectivas de retorno às aulas, desde que sejam atendidas condições que não 

alunos e professores, desde que não sejam criadas situações de 
pressão de grande volume de atividades e de cobranças rígidas quanto a retorno de 
atividades e avaliações, desde que as disciplinas e os currículos sejam 

plo, visando adaptações necessárias 
para um retorno  aos estudos de forma tranquila e saudável, havendo um período 
inicial (no mínimo um mês) com pouca quantidade de atividades a fim de os alunos 
se adaptarem e também a fim de observar e avaliar a relação dos alunos com uma 
nova forma de estudar e com o acesso às tecnologias. Além disso, seria necessário 
redefinir estratégias e critérios de avaliação que não criassem situações de 

Como discentes de Produção Cultural do IFRJ Campus Nilópolis, depois de quatro 
assembleias em que fizemos a leitura da minuta por completo, gerando 
apontamentos para responder a esta consulta, destacamos aqui a nossa insatisfação 
com o momento presente pela situação de ausência de um Ministro da Educação, 

momento tão complexo e de extrema instabilidade política. Os discentes de 
Produção Cultural do Campus Nilópolis de forma geral, concordam com a minuta que 
regulamenta as APNP's , desde que as instituições assegurem condições de 

Estou de acordo com aulas on line desde que todo os alunos envolvidos tenham 

O Parecer 5/2020 prevê, como possibilidade de reorganização do calendário, a 
plementação de ciclos. É uma mudança de grande porte, mas não seria coerente 

Existem alunos no campus que não tem acesso  internet ou equipamentos 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas orelhas 

barreira é a falta de um trabalho 
se sem intérprete desde a notícia que ele passou 

2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria está a par 
se em uma barreira . Muito triste pra mim 

A minuta afirma considerar a Constituição Federal, no entanto, o que estabelece 
contradiz completamente os "princípios de igualdade de condições para o acesso e 

cia na escola e garantia de padrão de qualidade" pelos motivos que se 
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- Não estabelece diretrizes para garantir a igualdade de condições no que diz 
respeito ao acesso dos/as estudantes às plataformas. Não são todos que têm 
internet com a qualidade 
que inviabiliza grande parte dos recursos das plataformas, e estudantes que 
necessitam de adaptações devido a alguma deficiência não terão fornecimento do 
equipamento exigido.
- Não considera as con
estejam com dificuldades financeiras e emocionais.
- Não leva em consideração as questões emocionais decorrentes do momento que 
vivemos, como o desemprego, o estresse e desestabilização emocional dec
do isolamento, muitos perderam pessoas próximas ou estão tendo que colaborar nos 
cuidados de familiares.
- Também não considera as condições de moradia que dificultam a concentração e 
organização para estudos, ou, quando há computador disponível, 
fato de que muitos/as têm irmãos em idade escolar que dividirão tanto os 
equipamentos quanto o sinal de internet.
- Ainda que a minuta não garanta em nenhuma linha o fornecimento de auxílio para 
que estudantes possam ter planos de dados adeq
porque muitos/as moram em regiões em que o sinal disponível não é suficiente, além 
de o celular não ser o equipamento adequado para acesso às plataformas de ensino.
- A minuta não se garante a igualdade quando desconsider
estudantes estão responsáveis pelas atividades domésticas e têm limites de tempo 
para dedicação ao estudo.
- Não garante o padrão de qualidade porque também desconsidera as condições de 
trabalho dos/as docentes, que também não têm os recurs
estarem dedicados/as a uma série de atividades domésticas devido à situação de 
pandemia.  
- Não indica parâmetros para a formação docentes e preparação discente para esse 
modelo de ensino via APNPs.
Simplesmente ofertar ensino não é
garantia da qualidade exigida pela Constituição.

Arraial do Cabo Concordo 
Engenheiro Paulo de 
Frontin Acredito que essa medida não presencial já era pra ter sido adotada desde início.
Arraial do Cabo de acordo! 
Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.

Duque de Caxias 
Concordo com substituir, da forma possível, as aulas para métodos de ensino 
usando o meio virtual.

Realengo 

Antes de gerar o documento para consulta pública,nós alunos pode
perguntados se tínhamos interesse nesse tipo de atividade,se  iria nos beneficiar ou 
só aumentar nossas atividade nesse momento de pandemia.

Nilópolis 

AS APNPs SERÃO UTILIZADAS SOMENTE QUANDO O CALENDÁRIO 
ACADÊMICO NÃO ESTIVER SUSPENSO? 
AS APNPs SERÃO UTILIZADAS EM SUBSTITUIÇÃO AO RETORNO DAS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS OU COMO COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES 
PRESENCIAIS PARA FINS DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA HORÁRIA E 
CONTEÚDO DO PERÍODO DE CALENDÁRIO SUSPENSO?

Volta Redonda 
Que as aulas sejam planejadas
computador aqui em casa é compartilhado.

Arraial do Cabo Xxxx 

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Não concordo, estamos passando por uma pandemia, que alterou nossas vidas, não 
somente a parte financeira mas tbm
inscrevi em um curso presencial, e quero terminar o curso da mesma forma. Não é 
somente as provas ou aprender as matérias,  mas o ambiente , a convivência com os 
outros alunos e principalmente os professores
aprendemos muito mais do que é lecionado no curso. Por isso não concordo e não 
aceito terminar meu curso dessa forma.

Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta
Paracambi - Sobre a Constituição Federal 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Não estabelece diretrizes para garantir a igualdade de condições no que diz 

respeito ao acesso dos/as estudantes às plataformas. Não são todos que têm 
internet com a qualidade necessária, a grande maioria fará o acesso via celular, o 
que inviabiliza grande parte dos recursos das plataformas, e estudantes que 
necessitam de adaptações devido a alguma deficiência não terão fornecimento do 
equipamento exigido. 

Não considera as condições familiares que fazem com que muitos/as estudantes 
estejam com dificuldades financeiras e emocionais. 

Não leva em consideração as questões emocionais decorrentes do momento que 
vivemos, como o desemprego, o estresse e desestabilização emocional dec
do isolamento, muitos perderam pessoas próximas ou estão tendo que colaborar nos 
cuidados de familiares. 

Também não considera as condições de moradia que dificultam a concentração e 
organização para estudos, ou, quando há computador disponível, 
fato de que muitos/as têm irmãos em idade escolar que dividirão tanto os 
equipamentos quanto o sinal de internet. 

Ainda que a minuta não garanta em nenhuma linha o fornecimento de auxílio para 
que estudantes possam ter planos de dados adequados, isto não resolve o problema 
porque muitos/as moram em regiões em que o sinal disponível não é suficiente, além 
de o celular não ser o equipamento adequado para acesso às plataformas de ensino.

A minuta não se garante a igualdade quando desconsidera que muitos/as 
estudantes estão responsáveis pelas atividades domésticas e têm limites de tempo 
para dedicação ao estudo. 

Não garante o padrão de qualidade porque também desconsidera as condições de 
trabalho dos/as docentes, que também não têm os recursos necessários, além de 
estarem dedicados/as a uma série de atividades domésticas devido à situação de 

 
Não indica parâmetros para a formação docentes e preparação discente para esse 

modelo de ensino via APNPs. 
Simplesmente ofertar ensino não é suficiente para a igualdade de condições e 
garantia da qualidade exigida pela Constituição. 

Acredito que essa medida não presencial já era pra ter sido adotada desde início.
 

De acordo com todo o conteúdo da minuta. 
Concordo com substituir, da forma possível, as aulas para métodos de ensino 
usando o meio virtual. 
Antes de gerar o documento para consulta pública,nós alunos pode
perguntados se tínhamos interesse nesse tipo de atividade,se  iria nos beneficiar ou 
só aumentar nossas atividade nesse momento de pandemia.
AS APNPs SERÃO UTILIZADAS SOMENTE QUANDO O CALENDÁRIO 
ACADÊMICO NÃO ESTIVER SUSPENSO?  

APNPs SERÃO UTILIZADAS EM SUBSTITUIÇÃO AO RETORNO DAS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS OU COMO COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES 
PRESENCIAIS PARA FINS DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA HORÁRIA E 
CONTEÚDO DO PERÍODO DE CALENDÁRIO SUSPENSO?
Que as aulas sejam planejadas de forma que não sobrecarregue os alunos , pois o 
computador aqui em casa é compartilhado. 

Não concordo, estamos passando por uma pandemia, que alterou nossas vidas, não 
somente a parte financeira mas tbm a psicológica.  Além da falta de estrutura,  me 
inscrevi em um curso presencial, e quero terminar o curso da mesma forma. Não é 
somente as provas ou aprender as matérias,  mas o ambiente , a convivência com os 
outros alunos e principalmente os professores fazem muita falta.  Indo ao Instituto 
aprendemos muito mais do que é lecionado no curso. Por isso não concordo e não 
aceito terminar meu curso dessa forma. 
De acordo com todo o conteúdo da minuta 

Sobre a Constituição Federal de 1988: Como essa igualdade de condições será 
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Não estabelece diretrizes para garantir a igualdade de condições no que diz 
respeito ao acesso dos/as estudantes às plataformas. Não são todos que têm 

necessária, a grande maioria fará o acesso via celular, o 
que inviabiliza grande parte dos recursos das plataformas, e estudantes que 
necessitam de adaptações devido a alguma deficiência não terão fornecimento do 

dições familiares que fazem com que muitos/as estudantes 

Não leva em consideração as questões emocionais decorrentes do momento que 
vivemos, como o desemprego, o estresse e desestabilização emocional decorrentes 
do isolamento, muitos perderam pessoas próximas ou estão tendo que colaborar nos 

Também não considera as condições de moradia que dificultam a concentração e 
organização para estudos, ou, quando há computador disponível, desconsidera o 
fato de que muitos/as têm irmãos em idade escolar que dividirão tanto os 

Ainda que a minuta não garanta em nenhuma linha o fornecimento de auxílio para 
uados, isto não resolve o problema 

porque muitos/as moram em regiões em que o sinal disponível não é suficiente, além 
de o celular não ser o equipamento adequado para acesso às plataformas de ensino. 

a que muitos/as 
estudantes estão responsáveis pelas atividades domésticas e têm limites de tempo 

Não garante o padrão de qualidade porque também desconsidera as condições de 
os necessários, além de 

estarem dedicados/as a uma série de atividades domésticas devido à situação de 

Não indica parâmetros para a formação docentes e preparação discente para esse 

suficiente para a igualdade de condições e 

Acredito que essa medida não presencial já era pra ter sido adotada desde início. 

Concordo com substituir, da forma possível, as aulas para métodos de ensino 

Antes de gerar o documento para consulta pública,nós alunos poderíamos ser 
perguntados se tínhamos interesse nesse tipo de atividade,se  iria nos beneficiar ou 
só aumentar nossas atividade nesse momento de pandemia. 
AS APNPs SERÃO UTILIZADAS SOMENTE QUANDO O CALENDÁRIO 

APNPs SERÃO UTILIZADAS EM SUBSTITUIÇÃO AO RETORNO DAS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS OU COMO COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES 
PRESENCIAIS PARA FINS DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA HORÁRIA E 
CONTEÚDO DO PERÍODO DE CALENDÁRIO SUSPENSO? 

de forma que não sobrecarregue os alunos , pois o 

Não concordo, estamos passando por uma pandemia, que alterou nossas vidas, não 
a psicológica.  Além da falta de estrutura,  me 

inscrevi em um curso presencial, e quero terminar o curso da mesma forma. Não é 
somente as provas ou aprender as matérias,  mas o ambiente , a convivência com os 

fazem muita falta.  Indo ao Instituto 
aprendemos muito mais do que é lecionado no curso. Por isso não concordo e não 

de 1988: Como essa igualdade de condições será 
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garantida, considerando que os lares dos alunos não oferecem as mesmas 
condições ambientais de estudos à todos Ex: Um estudante mora em uma casa de 4 
cômodos com dois irmãos  também em idade escolar, divide o 
irmãos,  eles possuem um computador em casa, e os pais que não estão puderam 
aderir ao isolamento social em função do trabalho 
sozinhos em casa durante os dias da semana. Esse estudante tem as mesmas 
condições de outro, com pais com trabalho remoto, com 3 computadores em casa, 
impressora e um espaço adequado de estudos e o acompanhamento de adultos?
Sobre:  Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020: Esta lei versa sobre carga 
horária e dias letivos, não

Volta Redonda 

PORTARIA Nº 617, DE 3 DE AGOSTO DE 2020
Dispõe sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio 
nas instituições do sistema federal de ensino, enquanto durar a situação da 
pandemia do 

Rio de Janeiro 

Penso ser muito oportuno a retomada das atividades. Entendo que não é seguro o 
retorno das aulas presenciais e  que as atividades remotas são uma via de redução 
de danos. 

Rio de Janeiro 

Mesmo de acordo com 9.39
distante realidade do Brasil, visto que nem todos possuem internet em casa. Sou a 
favor desde que haja uma universalização do ensino dentro do IFRJ.

Duque de Caxias 
Estamos vivendo um novo normal, é nec
dar sequência nas atividades possíveis, como o ensino remoto.

Duque de Caxias Concordo 
Volta Redonda concordo quero ter ead
Rio de Janeiro Se ocorrer queria fazer ajustes na grade.
Niterói NA 

Resende 

A adoção de APNPS, nos moldes propostos nesta minuta, não garante "os princípios 
de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e garantia de 
padrão de qualidade" estabelecidos na constituição de 1988.  Porque não esclarece 
como vai garantir iguald
colocar APNPS como substituição de aulas presenciais vai de encontro a garantia de 
qualidade uma vez que os cursos são cursos formulados para a modalidade 
presencial. Não é possível garantir a qualidad
modelo presencial para forma não presencial sem reformulação de currículos e 
práticas. 

Arraial do Cabo 
Concordo com os considerandos baseados na legislação correlata e os planos 
institucionais.

Niterói 

Para que as APN
implementar estratégias  especificas visando maximizar e garantir o acesso e 
permanência do corpo discente, docente e técnicos administrativos

Niterói 

Para que as APNPs possam ser efetivadas, 
implementar estratégias  especificas visando maximizar e garantir o acesso e 
permanência do corpo discente, docente e técnicos administrativos

Rio de Janeiro 

Prezado Conselho superior  eu desejo  sabe quando o aluno fa
o aluno  depois de 15 dias matriculado  nao adapta ao ensino  da disciplina podera 
trancar  essa disciplina

Rio de Janeiro Nada a acrescentar.
Arraial do Cabo Eu tenho acesso a internet.

Pinheiral 

concordo que o campus pinheiral p
que os alunos tenham um mínimo de contato com os conteúdos curriculares em 
decorrência do tempo que já se encontram afastados s que ainda podem  continuar 
assim 

Engenheiro Paulo de 
Frontin Fundamentação 

Duque de Caxias 
Acredito que mesmo tendo o embasamento nas Leis vigente acredito que a 
Instituição não conseguirá suprir as necessidades dos alunos

Paracambi 

Nesse momento tão difícil que estamos passando,tenho certeza de que as aulas 
online estão sendo de grande ajuda para os alunos.  Dessa forma os alunos podem 
continuar suas atividades pedagógicas, estimulando suas mentes com mais 
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garantida, considerando que os lares dos alunos não oferecem as mesmas 
condições ambientais de estudos à todos Ex: Um estudante mora em uma casa de 4 
cômodos com dois irmãos  também em idade escolar, divide o 
irmãos,  eles possuem um computador em casa, e os pais que não estão puderam 
aderir ao isolamento social em função do trabalho - portanto, os adolescentes ficam 
sozinhos em casa durante os dias da semana. Esse estudante tem as mesmas 

ções de outro, com pais com trabalho remoto, com 3 computadores em casa, 
impressora e um espaço adequado de estudos e o acompanhamento de adultos?
Sobre:  Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020: Esta lei versa sobre carga 
horária e dias letivos, não sobre modalidade de ensino. 
PORTARIA Nº 617, DE 3 DE AGOSTO DE 2020 
Dispõe sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio 
nas instituições do sistema federal de ensino, enquanto durar a situação da 
pandemia do novo coronavírus - Covid-19. 
Penso ser muito oportuno a retomada das atividades. Entendo que não é seguro o 
retorno das aulas presenciais e  que as atividades remotas são uma via de redução 

Mesmo de acordo com 9.394 de 20/12/96, o acesso ao ensino remoto ainda é uma 
distante realidade do Brasil, visto que nem todos possuem internet em casa. Sou a 
favor desde que haja uma universalização do ensino dentro do IFRJ.
Estamos vivendo um novo normal, é necessário nos adaptarmos para conseguirmos 
dar sequência nas atividades possíveis, como o ensino remoto.

concordo quero ter ead 
Se ocorrer queria fazer ajustes na grade. 

de APNPS, nos moldes propostos nesta minuta, não garante "os princípios 
de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e garantia de 
padrão de qualidade" estabelecidos na constituição de 1988.  Porque não esclarece 
como vai garantir igualdade de condições para o acesso e permanência. Ademais, 
colocar APNPS como substituição de aulas presenciais vai de encontro a garantia de 
qualidade uma vez que os cursos são cursos formulados para a modalidade 
presencial. Não é possível garantir a qualidade do ensino com a transposição de um 
modelo presencial para forma não presencial sem reformulação de currículos e 

Concordo com os considerandos baseados na legislação correlata e os planos 
institucionais. 
Para que as APNPs possam ser efetivadas, cada Campus com apoio do IFRJ,  deve 
implementar estratégias  especificas visando maximizar e garantir o acesso e 
permanência do corpo discente, docente e técnicos administrativos
Para que as APNPs possam ser efetivadas, cada Campus com apoio do IFRJ,  deve 
implementar estratégias  especificas visando maximizar e garantir o acesso e 
permanência do corpo discente, docente e técnicos administrativos
Prezado Conselho superior  eu desejo  sabe quando o aluno fa
o aluno  depois de 15 dias matriculado  nao adapta ao ensino  da disciplina podera 
trancar  essa disciplina 
Nada a acrescentar. 
Eu tenho acesso a internet. 
concordo que o campus pinheiral precise  viabilizar,  mesmo que de modo  remoto , 
que os alunos tenham um mínimo de contato com os conteúdos curriculares em 
decorrência do tempo que já se encontram afastados s que ainda podem  continuar 

Fundamentação legal, boa. 
Acredito que mesmo tendo o embasamento nas Leis vigente acredito que a 
Instituição não conseguirá suprir as necessidades dos alunos
Nesse momento tão difícil que estamos passando,tenho certeza de que as aulas 

estão sendo de grande ajuda para os alunos.  Dessa forma os alunos podem 
continuar suas atividades pedagógicas, estimulando suas mentes com mais 
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garantida, considerando que os lares dos alunos não oferecem as mesmas 
condições ambientais de estudos à todos Ex: Um estudante mora em uma casa de 4 
cômodos com dois irmãos  também em idade escolar, divide o quarto com esses 
irmãos,  eles possuem um computador em casa, e os pais que não estão puderam 

portanto, os adolescentes ficam 
sozinhos em casa durante os dias da semana. Esse estudante tem as mesmas 

ções de outro, com pais com trabalho remoto, com 3 computadores em casa, 
impressora e um espaço adequado de estudos e o acompanhamento de adultos? 
Sobre:  Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020: Esta lei versa sobre carga 

Dispõe sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio 
nas instituições do sistema federal de ensino, enquanto durar a situação da 

Penso ser muito oportuno a retomada das atividades. Entendo que não é seguro o 
retorno das aulas presenciais e  que as atividades remotas são uma via de redução 

4 de 20/12/96, o acesso ao ensino remoto ainda é uma 
distante realidade do Brasil, visto que nem todos possuem internet em casa. Sou a 
favor desde que haja uma universalização do ensino dentro do IFRJ. 

essário nos adaptarmos para conseguirmos 
dar sequência nas atividades possíveis, como o ensino remoto. 

de APNPS, nos moldes propostos nesta minuta, não garante "os princípios 
de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e garantia de 
padrão de qualidade" estabelecidos na constituição de 1988.  Porque não esclarece 

ade de condições para o acesso e permanência. Ademais, 
colocar APNPS como substituição de aulas presenciais vai de encontro a garantia de 
qualidade uma vez que os cursos são cursos formulados para a modalidade 

e do ensino com a transposição de um 
modelo presencial para forma não presencial sem reformulação de currículos e 

Concordo com os considerandos baseados na legislação correlata e os planos 

Ps possam ser efetivadas, cada Campus com apoio do IFRJ,  deve 
implementar estratégias  especificas visando maximizar e garantir o acesso e 
permanência do corpo discente, docente e técnicos administrativos 

cada Campus com apoio do IFRJ,  deve 
implementar estratégias  especificas visando maximizar e garantir o acesso e 
permanência do corpo discente, docente e técnicos administrativos 
Prezado Conselho superior  eu desejo  sabe quando o aluno fazer a rematrícula  que 
o aluno  depois de 15 dias matriculado  nao adapta ao ensino  da disciplina podera 

recise  viabilizar,  mesmo que de modo  remoto , 
que os alunos tenham um mínimo de contato com os conteúdos curriculares em 
decorrência do tempo que já se encontram afastados s que ainda podem  continuar 

Acredito que mesmo tendo o embasamento nas Leis vigente acredito que a 
Instituição não conseguirá suprir as necessidades dos alunos 
Nesse momento tão difícil que estamos passando,tenho certeza de que as aulas 

estão sendo de grande ajuda para os alunos.  Dessa forma os alunos podem 
continuar suas atividades pedagógicas, estimulando suas mentes com mais 



Pró

 

conhecimento e aprendizado.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Entendo a situação delicada q estamos vivendo por cont
desapontada com a demora do IF em relação a começar com as atividades  nao 
presenciais, estamos ja quase no meio do mês de agosto e nos so recebemos emails 
dizendo q a suspensão das aulas foram prorrogadas. Pelo visto, so os alunos do
ficaram prejudicados, pois todas as outras instituicoes municípios, estaduais e 
particulares ja deram o pontapé inicial as atividades remotas a distância desde o 
início da pandemia.

Rio de Janeiro É muito importante que seja disponibilizado acesso a t
São João de Meriti Ok 
Nilópolis Nada a sugerir ou comentar.

Realengo 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:
- a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o
na escola e garantia de padrão de qualidade;
- a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional;
- a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes;
- a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
Educação –
saúde, enquanto durar a pandemia.
- os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, a
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;
- a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;
- a Portaria 188, de 3 de fevereiro 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019
- a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
- o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 
que dispõe sobre as medida
de importância internacional decorrente do coronavírus;
- a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
Trabalho – 
empregados, aprendizes e estagiários adolescentes;
- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas p
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário es
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia Covid
- a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõ
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid
- Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das 
aulas presenciais por aulas e
pandemia do novo coronavírus 
de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 
2020; 
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conhecimento e aprendizado. 
Entendo a situação delicada q estamos vivendo por conta da Covid, mas estou 
desapontada com a demora do IF em relação a começar com as atividades  nao 
presenciais, estamos ja quase no meio do mês de agosto e nos so recebemos emails 
dizendo q a suspensão das aulas foram prorrogadas. Pelo visto, so os alunos do
ficaram prejudicados, pois todas as outras instituicoes municípios, estaduais e 
particulares ja deram o pontapé inicial as atividades remotas a distância desde o 
início da pandemia. 
É muito importante que seja disponibilizado acesso a todos os alunos.

Nada a sugerir ou comentar. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o
na escola e garantia de padrão de qualidade; 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional; 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes; 

recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
– que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 

saúde, enquanto durar a pandemia. 
os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, a

curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;

eclaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus; 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
 MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabal

empregados, aprendizes e estagiários adolescentes; 
a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 

estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia Covid

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõ
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19);

Portaria 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 
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a da Covid, mas estou 
desapontada com a demora do IF em relação a começar com as atividades  nao 
presenciais, estamos ja quase no meio do mês de agosto e nos so recebemos emails 
dizendo q a suspensão das aulas foram prorrogadas. Pelo visto, so os alunos do IF 
ficaram prejudicados, pois todas as outras instituicoes municípios, estaduais e 
particulares ja deram o pontapé inicial as atividades remotas a distância desde o 

odos os alunos. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – IFRJ, nomeado 

Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando: 

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 

recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 

os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ; 

eclaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui 
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional; 

de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 
s para enfrentamento da emergência de saúde pública 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 

ara enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
colar e da possibilidade de 

cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia Covid-19; 

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 

19); 
Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das 

m meios digitais, enquanto durar a situação de 
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 
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- a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020,
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Concordo 

Nilópolis 

A instituição por meio de política pública precisa garantir acesso a todos os alunos 
caso seja instituído atividades remotas 
pesquisa). Neste sentido é imperioso ao se estabelecer a construção da Política de 
Ensino Remoto (ou qualquer outra denominação) e ainda a Política de para Auxílio 
Conectividade informar a fonte de financiamento (qua
Haverá Edital para estudantes com renda per capita até 1½ SM? Quem são esses 
estudantes (será o parâmetro da plataforma Nilo Peçanha?) Como será o processo 
de seleção? Como o estudante irá proceder para encaminhar documentos 
comprobatórios, já que é justamente os filhos da classe trabalhadora mais 
pauperizada que não tem acesso à tecnologia para escanear documento e 
acompanhar editais na internet?, Isto não está claro na minuta.

Realengo 

Minhas considerações são bem gerais e v
novo documento em novas bases, dado que este documento possui contradições 
fundamentais e , adicionalmente, carece de definições claras.
 
Ficarei apenas nas contradições: 
1) O documento se apresenta como um docume
e outro de acolhimento. O caráter formativo é explicito, se apresentando em vários 
artigos: 
a) cita-se o oferecimento de TODOS os componentes curriculares teóricos, prevê 
reprovação, busca regular o que seria carga horá
uma maneira inadequada e não dialogada com a comunidade).
Por outro lado, o caráter de manutenção do vínculo não aparece. Nenhuma empatia 
com o momento atual aparece também. Servidores e estudantes são considerados 
fora de contexto (em relação não ao isolamento, mas às mudanças dele 
decorrentes). Como se evita a evasão obrigando componentes curriculares e 
tratando o ensino como se houvesse algo de normal neste momento? Como, por 
outro lado,  garantir o não prejuízo do estu
mesmo ou alguém de sua família adoeça ou outros fatores de outras ordens, mas 
relacionados à pandemia, se imponham, como, por exemplo, questões econômicas? 
Como pensar na saúde física e especialmente mental dos docentes
obrigando todos a oferecer os componentes curriculares teóricos sem saber de suas 
capacidades nessa conjuntura (pandemia + nova forma de trabalho).
 
Sugestões: Construir um novo documento em novas bases (1) com incentivo ao 
vínculo, (2) compr
familiares e também para servidores e funcionários do IFRJ, (3) que permita, na 
medida do possível, viabilizar alguns componentes curriculares favorecendo em 
alguma medida um avanço em termos da 
que ele curse todos os componentes curriculares. Documentos específicos para 
graduação, ensino técnico e EM deveriam ser gerados, dados as especificidades e a 
participação da comunidade é essencial para uma construç
estrutura.  
 
Minhas contribuições, então, tem como foco a realidade do ensino superior e técnico 
desvinculada do Ensino médio. Não me arrisco a propor como isso poderia ser 
articulado na estrutura do EM. 
 
Para o vínculo
 
O estudante deve
Poderá trancar o período a qualquer momento durante o curso do período 
excepcional (ou qualquer outro nome que tenha).
Poderá excluir disciplinas a qualquer momento durante o curso do período 
excepcional (ou qq outro nome a ser decidido).
Haverá flexibilização de pré
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a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 

Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações. 

A instituição por meio de política pública precisa garantir acesso a todos os alunos 
caso seja instituído atividades remotas (mesmo extracurriculares, de extensão e 
pesquisa). Neste sentido é imperioso ao se estabelecer a construção da Política de 
Ensino Remoto (ou qualquer outra denominação) e ainda a Política de para Auxílio 
Conectividade informar a fonte de financiamento (qual orçamento? será para todos? 
Haverá Edital para estudantes com renda per capita até 1½ SM? Quem são esses 
estudantes (será o parâmetro da plataforma Nilo Peçanha?) Como será o processo 
de seleção? Como o estudante irá proceder para encaminhar documentos 
omprobatórios, já que é justamente os filhos da classe trabalhadora mais 

pauperizada que não tem acesso à tecnologia para escanear documento e 
acompanhar editais na internet?, Isto não está claro na minuta.
Minhas considerações são bem gerais e vão no sentido de pensar ser necessário um 
novo documento em novas bases, dado que este documento possui contradições 
fundamentais e , adicionalmente, carece de definições claras.

Ficarei apenas nas contradições:  
1) O documento se apresenta como um documento com dois caráteres, um formativo 
e outro de acolhimento. O caráter formativo é explicito, se apresentando em vários 

se o oferecimento de TODOS os componentes curriculares teóricos, prevê 
reprovação, busca regular o que seria carga horária de ensino (embora faça isso de 
uma maneira inadequada e não dialogada com a comunidade).
Por outro lado, o caráter de manutenção do vínculo não aparece. Nenhuma empatia 
com o momento atual aparece também. Servidores e estudantes são considerados 

e contexto (em relação não ao isolamento, mas às mudanças dele 
decorrentes). Como se evita a evasão obrigando componentes curriculares e 
tratando o ensino como se houvesse algo de normal neste momento? Como, por 
outro lado,  garantir o não prejuízo do estudante (ou em seu histórico) caso ele 
mesmo ou alguém de sua família adoeça ou outros fatores de outras ordens, mas 
relacionados à pandemia, se imponham, como, por exemplo, questões econômicas? 
Como pensar na saúde física e especialmente mental dos docentes
obrigando todos a oferecer os componentes curriculares teóricos sem saber de suas 
capacidades nessa conjuntura (pandemia + nova forma de trabalho).

Sugestões: Construir um novo documento em novas bases (1) com incentivo ao 
vínculo, (2) compreendendo ser um momento de dificuldade para estudantes, seus 
familiares e também para servidores e funcionários do IFRJ, (3) que permita, na 
medida do possível, viabilizar alguns componentes curriculares favorecendo em 
alguma medida um avanço em termos da estrutura formal do currículo, mesmo sem 
que ele curse todos os componentes curriculares. Documentos específicos para 
graduação, ensino técnico e EM deveriam ser gerados, dados as especificidades e a 
participação da comunidade é essencial para uma construção adequada dessa 

Minhas contribuições, então, tem como foco a realidade do ensino superior e técnico 
desvinculada do Ensino médio. Não me arrisco a propor como isso poderia ser 
articulado na estrutura do EM.  

Para o vínculo 

O estudante deve poder se matricular em no mínimo UM componente curricular; 
Poderá trancar o período a qualquer momento durante o curso do período 
excepcional (ou qualquer outro nome que tenha). 
Poderá excluir disciplinas a qualquer momento durante o curso do período 

epcional (ou qq outro nome a ser decidido). 
Haverá flexibilização de pré-requisitos e co-requisitos. 
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que cria o Comitê Operativo de 

A instituição por meio de política pública precisa garantir acesso a todos os alunos 
(mesmo extracurriculares, de extensão e 

pesquisa). Neste sentido é imperioso ao se estabelecer a construção da Política de 
Ensino Remoto (ou qualquer outra denominação) e ainda a Política de para Auxílio 

l orçamento? será para todos? 
Haverá Edital para estudantes com renda per capita até 1½ SM? Quem são esses 
estudantes (será o parâmetro da plataforma Nilo Peçanha?) Como será o processo 
de seleção? Como o estudante irá proceder para encaminhar documentos 
omprobatórios, já que é justamente os filhos da classe trabalhadora mais 

pauperizada que não tem acesso à tecnologia para escanear documento e 
acompanhar editais na internet?, Isto não está claro na minuta. 

ão no sentido de pensar ser necessário um 
novo documento em novas bases, dado que este documento possui contradições 
fundamentais e , adicionalmente, carece de definições claras. 

nto com dois caráteres, um formativo 
e outro de acolhimento. O caráter formativo é explicito, se apresentando em vários 

se o oferecimento de TODOS os componentes curriculares teóricos, prevê 
ria de ensino (embora faça isso de 

uma maneira inadequada e não dialogada com a comunidade). 
Por outro lado, o caráter de manutenção do vínculo não aparece. Nenhuma empatia 
com o momento atual aparece também. Servidores e estudantes são considerados 

e contexto (em relação não ao isolamento, mas às mudanças dele 
decorrentes). Como se evita a evasão obrigando componentes curriculares e 
tratando o ensino como se houvesse algo de normal neste momento? Como, por 

dante (ou em seu histórico) caso ele 
mesmo ou alguém de sua família adoeça ou outros fatores de outras ordens, mas 
relacionados à pandemia, se imponham, como, por exemplo, questões econômicas? 
Como pensar na saúde física e especialmente mental dos docentes e estudantes 
obrigando todos a oferecer os componentes curriculares teóricos sem saber de suas 
capacidades nessa conjuntura (pandemia + nova forma de trabalho). 

Sugestões: Construir um novo documento em novas bases (1) com incentivo ao 
eendendo ser um momento de dificuldade para estudantes, seus 

familiares e também para servidores e funcionários do IFRJ, (3) que permita, na 
medida do possível, viabilizar alguns componentes curriculares favorecendo em 

estrutura formal do currículo, mesmo sem 
que ele curse todos os componentes curriculares. Documentos específicos para 
graduação, ensino técnico e EM deveriam ser gerados, dados as especificidades e a 

ão adequada dessa 

Minhas contribuições, então, tem como foco a realidade do ensino superior e técnico 
desvinculada do Ensino médio. Não me arrisco a propor como isso poderia ser 

poder se matricular em no mínimo UM componente curricular;  
Poderá trancar o período a qualquer momento durante o curso do período 

Poderá excluir disciplinas a qualquer momento durante o curso do período 
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Os (dois?) últimos períodos deverão ter a oferta de seus componentes curriculares 
priorizada (a ideia é de que toda a comunidade se volte para os formandos
oferecendo optativas.  Propostas de outra ordem (culturais, artísticas, etc.) que 
ajudem a elaborar o momento atual são essenciais. Ao mesmo tempo, a 
flexibilização permite que estudantes de outros períodos entrem em atividade (e 
tenham esse co
Algumas instituições têm proposto também atenção especial aos ingressantes para 
formação do vínculo.
 
Os docentes deverão oferecer no mínimo um dos componentes curriculares e, caso 
não sejam capazes de conduzir sozinhos sua disciplina, podem trabalhar em 
conjunto com outros docentes. O oferecimento de disciplinas integradas pode 
ocorrer. As inscrições dos estudantes podem continuar sendo feitas por componente 
curricular (caso o estudante não 
sendo integradas, ele se inscreve em ambas, por exemplo, e os trâmites burocráticos 
serão repetidos para cada uma delas ou da forma que os docentes envolvidos 
combinarem). 
 
A ideia acima é entender que o per
viabilizar que cada um trabalhe dentro de suas capacidades físicas e mentais sem 
adoecer em decorrência do trabalho que se dará em bases ainda desconhecidas. 
 
A flexibilização das práticas é muito importante nes
construção de um saber sobre o que dá ou não dá certo e para a construção de um 
caminho o menos danoso possível dado o momento atual. 
 
  Por fim, o auxílio aos estudantes e a inclusão devem ser prescritos sem restrições. 
A colocação no final da minuta de um artigo dizendo que haverá estratégias de 
inclusão desde que haja orçamento significa desobrigar a instituição com a inclusão. 
Significa dizer que se não houver orçamento, podemos desistir da inclusão. O texto 
deve ser afirmativo 

Rio de Janeiro 

De início, evidencio meu posicionamento contrário à implementação das Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais. Entretanto, para esse primeiro momento, parabenizo 
à Equipe do IFRJ pelo árduo 
minuta e solicitação de consulta pública para avaliação.

Arraial do Cabo 
É importante a inclusão da APNPs, para que não haja evasão escolar e mantenha os 
alunos continuarem com as suas atividades pedagógicas

Niterói De acordo 
Niterói Concordo plenamente com as aulas não presencias
Rio de Janeiro Nada a acrescentar.

Paracambi 

Esta proposta é assinada pelos seguintes servidores do IFRJ 
 
Adriana Werneck Russo Muniz
Alexsandra
Fábio Carlos de Mattos da Fonseca
Fernando Machado da Rocha
Gláucio Delaia Gomes
Israel Souza
Joyce Alves Rocha
Julieta Romeiro
Luciana da Costa Ferreira
Marcelo Nunes Sayão
Pedro Fornaciari Grabois
Roberto Gonçalves Ramalho
Rodrigo de M
Roselene Goulart Dias Gonçalves
Rycharda Clayde Medeiros Salles
Tomás Coelho Garcia
Wagner de Avila Quevedo
Wesley dos Santos Machado
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Os (dois?) últimos períodos deverão ter a oferta de seus componentes curriculares 
priorizada (a ideia é de que toda a comunidade se volte para os formandos
oferecendo optativas.  Propostas de outra ordem (culturais, artísticas, etc.) que 
ajudem a elaborar o momento atual são essenciais. Ao mesmo tempo, a 
flexibilização permite que estudantes de outros períodos entrem em atividade (e 
tenham esse componente curricular validado, não precisando cursá
Algumas instituições têm proposto também atenção especial aos ingressantes para 
formação do vínculo. 

Os docentes deverão oferecer no mínimo um dos componentes curriculares e, caso 
capazes de conduzir sozinhos sua disciplina, podem trabalhar em 

conjunto com outros docentes. O oferecimento de disciplinas integradas pode 
ocorrer. As inscrições dos estudantes podem continuar sendo feitas por componente 
curricular (caso o estudante não tenha cursado nenhuma das disciplinas que estão 
sendo integradas, ele se inscreve em ambas, por exemplo, e os trâmites burocráticos 
serão repetidos para cada uma delas ou da forma que os docentes envolvidos 
combinarem).  

A ideia acima é entender que o período não é normal também para os docentes e 
viabilizar que cada um trabalhe dentro de suas capacidades físicas e mentais sem 
adoecer em decorrência do trabalho que se dará em bases ainda desconhecidas. 

A flexibilização das práticas é muito importante nesse momento, até para a  
construção de um saber sobre o que dá ou não dá certo e para a construção de um 
caminho o menos danoso possível dado o momento atual.  

Por fim, o auxílio aos estudantes e a inclusão devem ser prescritos sem restrições. 
o no final da minuta de um artigo dizendo que haverá estratégias de 

inclusão desde que haja orçamento significa desobrigar a instituição com a inclusão. 
Significa dizer que se não houver orçamento, podemos desistir da inclusão. O texto 
deve ser afirmativo e sem porém, gerando uma obrigação expressa.
De início, evidencio meu posicionamento contrário à implementação das Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais. Entretanto, para esse primeiro momento, parabenizo 
à Equipe do IFRJ pelo árduo trabalho e pela consciência em elaboração dessa 
minuta e solicitação de consulta pública para avaliação. 
É importante a inclusão da APNPs, para que não haja evasão escolar e mantenha os 
alunos continuarem com as suas atividades pedagógicas normalmente.

Concordo plenamente com as aulas não presencias 
Nada a acrescentar. 
Esta proposta é assinada pelos seguintes servidores do IFRJ 

Adriana Werneck Russo Muniz 
 Ferreira da Silva 

Fábio Carlos de Mattos da Fonseca 
Fernando Machado da Rocha 
Gláucio Delaia Gomes 
Israel Souza 
Joyce Alves Rocha 
Julieta Romeiro 
Luciana da Costa Ferreira 
Marcelo Nunes Sayão 
Pedro Fornaciari Grabois 
Roberto Gonçalves Ramalho 
Rodrigo de Moura e Cunha 
Roselene Goulart Dias Gonçalves 
Rycharda Clayde Medeiros Salles 
Tomás Coelho Garcia 
Wagner de Avila Quevedo 
Wesley dos Santos Machado 
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Os (dois?) últimos períodos deverão ter a oferta de seus componentes curriculares 
priorizada (a ideia é de que toda a comunidade se volte para os formandos, inclusive 
oferecendo optativas.  Propostas de outra ordem (culturais, artísticas, etc.) que 
ajudem a elaborar o momento atual são essenciais. Ao mesmo tempo, a 
flexibilização permite que estudantes de outros períodos entrem em atividade (e 

mponente curricular validado, não precisando cursá-lo novamente). 
Algumas instituições têm proposto também atenção especial aos ingressantes para 

Os docentes deverão oferecer no mínimo um dos componentes curriculares e, caso 
capazes de conduzir sozinhos sua disciplina, podem trabalhar em 

conjunto com outros docentes. O oferecimento de disciplinas integradas pode 
ocorrer. As inscrições dos estudantes podem continuar sendo feitas por componente 

tenha cursado nenhuma das disciplinas que estão 
sendo integradas, ele se inscreve em ambas, por exemplo, e os trâmites burocráticos 
serão repetidos para cada uma delas ou da forma que os docentes envolvidos 

íodo não é normal também para os docentes e 
viabilizar que cada um trabalhe dentro de suas capacidades físicas e mentais sem 
adoecer em decorrência do trabalho que se dará em bases ainda desconhecidas.  

se momento, até para a  
construção de um saber sobre o que dá ou não dá certo e para a construção de um 

Por fim, o auxílio aos estudantes e a inclusão devem ser prescritos sem restrições. 
o no final da minuta de um artigo dizendo que haverá estratégias de 

inclusão desde que haja orçamento significa desobrigar a instituição com a inclusão. 
Significa dizer que se não houver orçamento, podemos desistir da inclusão. O texto 

e sem porém, gerando uma obrigação expressa. 
De início, evidencio meu posicionamento contrário à implementação das Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais. Entretanto, para esse primeiro momento, parabenizo 

trabalho e pela consciência em elaboração dessa 

É importante a inclusão da APNPs, para que não haja evasão escolar e mantenha os 
normalmente. 

Esta proposta é assinada pelos seguintes servidores do IFRJ - Campus Paracambi: 
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Também subscrevem esta proposta os seguintes alunos do curso de graduação em 
matemática do CPAR:
 
Maria Cristina Sartori Araújo 
Rayana Oliveira de França Carvalho
Michel Arruda de Matos
Matheus de Almeida Nogueira
Claudio Aprigio da Silva.
Gabriel Ribeiro Terra

Volta Redonda 

Como não temos previsão para uma vacina segura e nem sabemos quanto tempo vai 
demorar pra todo mundo ser imunizado, acho importante o IFRJ voltar com as 
atividades de forma não presencial ainda nesse ano para que nós alunos não 
fiquemos prejudicados e sem aula por 2 semestres

Pinheiral 

Com Leis, Portarias,  Decretos, Constituições,  dando 
atividades não presenciais,  voto para  que o IFRJ aderi esse novo sistema e o 
mantenha até que nossos filhos possam retornar para um novo normal.

Arraial do Cabo Sem sugestao

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Aulas presenciais nunca
esforço  para manter o mínimo possível de  vínculo  com os conteúdos , mesmo   não  
presenciais!

São Gonçalo 

Sou a favor das APNPs com alterações. 
No entanto, a obrigatoriedade de avaliação com notas me
dos alunos.  Muitos alunos não tem um local adequado para estudar. Tenho 
conhecimento de uma aluna que a casa se resume a um cômodo. Tem crianças na 
casa e a família gosta de assistir televisão o tempo todo.

Volta Redonda 

NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA
SUGESTÃO: Inserir um anexo de declaração de servidor com filhos em idade escolar 
e inferior (semelhante ao regulamento dos servidores técnicos) e acrescentar na 
minuta um artigo que contemple essa situação: 
 
“O planejamento e c
docentes que tenham filhos em idade pré
atenção pelas coordenações, considerando, se necessário e com as devidas 
autodeclaração e comprovação, assistência psicol
de prazos.”
 
Observação do NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA:
 
Proposta de diferentes itinerários para adoção das APNPs, de acordo com a situação 
e a demanda de cada discente:
 
A premissa desse esboço de proposta é o reconhe
alunos têm o direito de cumprir a carga horária integral dos seus respectivos cursos 
de forma presencial, conforme definido na modalidade de ensino para a qual se 
inscreveram, foram aprovados em processo seletivo, e posterior
junto à Instituição. No entanto, por considerar ser inevitável a futura aprovação de 
algum tipo de regulamento para a adoção das APNPs nesse momento de 
anormalidade, a presente proposta opta por apresentar/sugerir diferentes cenários e 
usos possíveis, a fim de garantir que essas mesmas APNPs representem tão 
somente uma flexibilização do direito discente acima citado 
obrigatória supressão e nem a sua substituição compulsória por modalidades 
híbridas/remotas/digitais/virtual
 
Sendo assim, o ponto de partida da presente proposta consiste em:
 
ampliar, mediante instrução de serviço ou portaria com vigência exclusiva para o 
período da crise sanitária, as possibilidades previstas no Regulamento da Instituição 
(Cap. V; Art. 68) para a solicitação de trancamento de matrícula independente do 
discente já haver cursado com aproveitamento ao menos um segmento letivo, 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
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Também subscrevem esta proposta os seguintes alunos do curso de graduação em 
matemática do CPAR: 

tina Sartori Araújo  
Rayana Oliveira de França Carvalho 
Michel Arruda de Matos 
Matheus de Almeida Nogueira 
Claudio Aprigio da Silva. 
Gabriel Ribeiro Terra 
Como não temos previsão para uma vacina segura e nem sabemos quanto tempo vai 

pra todo mundo ser imunizado, acho importante o IFRJ voltar com as 
atividades de forma não presencial ainda nesse ano para que nós alunos não 
fiquemos prejudicados e sem aula por 2 semestres 
Com Leis, Portarias,  Decretos, Constituições,  dando respaldo para o inicio das 
atividades não presenciais,  voto para  que o IFRJ aderi esse novo sistema e o 
mantenha até que nossos filhos possam retornar para um novo normal.
Sem sugestao 
Aulas presenciais nunca devem  ser  substituídas! Mas , o momento  demanda 
esforço  para manter o mínimo possível de  vínculo  com os conteúdos , mesmo   não  
presenciais! 
Sou a favor das APNPs com alterações.  
No entanto, a obrigatoriedade de avaliação com notas me faz pensar na dificuldade 
dos alunos.  Muitos alunos não tem um local adequado para estudar. Tenho 
conhecimento de uma aluna que a casa se resume a um cômodo. Tem crianças na 
casa e a família gosta de assistir televisão o tempo todo. 

COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA 
SUGESTÃO: Inserir um anexo de declaração de servidor com filhos em idade escolar 
e inferior (semelhante ao regulamento dos servidores técnicos) e acrescentar na 
minuta um artigo que contemple essa situação:  

“O planejamento e cumprimento da carga horária das APNPs desenvolvidas por 
docentes que tenham filhos em idade pré-escolar e escolar serão observados com 
atenção pelas coordenações, considerando, se necessário e com as devidas 
autodeclaração e comprovação, assistência psicológica, concessão de prorrogação 

 

Observação do NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA:

Proposta de diferentes itinerários para adoção das APNPs, de acordo com a situação 
e a demanda de cada discente: 

A premissa desse esboço de proposta é o reconhecimento de que todos os nossos 
alunos têm o direito de cumprir a carga horária integral dos seus respectivos cursos 
de forma presencial, conforme definido na modalidade de ensino para a qual se 
inscreveram, foram aprovados em processo seletivo, e posterior
junto à Instituição. No entanto, por considerar ser inevitável a futura aprovação de 
algum tipo de regulamento para a adoção das APNPs nesse momento de 
anormalidade, a presente proposta opta por apresentar/sugerir diferentes cenários e 
sos possíveis, a fim de garantir que essas mesmas APNPs representem tão 

somente uma flexibilização do direito discente acima citado 
obrigatória supressão e nem a sua substituição compulsória por modalidades 
híbridas/remotas/digitais/virtualizadas de ensino. 

Sendo assim, o ponto de partida da presente proposta consiste em:

ampliar, mediante instrução de serviço ou portaria com vigência exclusiva para o 
período da crise sanitária, as possibilidades previstas no Regulamento da Instituição 

p. V; Art. 68) para a solicitação de trancamento de matrícula independente do 
discente já haver cursado com aproveitamento ao menos um segmento letivo, 
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Também subscrevem esta proposta os seguintes alunos do curso de graduação em 

Como não temos previsão para uma vacina segura e nem sabemos quanto tempo vai 
pra todo mundo ser imunizado, acho importante o IFRJ voltar com as 

atividades de forma não presencial ainda nesse ano para que nós alunos não 

respaldo para o inicio das 
atividades não presenciais,  voto para  que o IFRJ aderi esse novo sistema e o 
mantenha até que nossos filhos possam retornar para um novo normal. 

devem  ser  substituídas! Mas , o momento  demanda 
esforço  para manter o mínimo possível de  vínculo  com os conteúdos , mesmo   não  

faz pensar na dificuldade 
dos alunos.  Muitos alunos não tem um local adequado para estudar. Tenho 
conhecimento de uma aluna que a casa se resume a um cômodo. Tem crianças na 

SUGESTÃO: Inserir um anexo de declaração de servidor com filhos em idade escolar 
e inferior (semelhante ao regulamento dos servidores técnicos) e acrescentar na 

umprimento da carga horária das APNPs desenvolvidas por 
escolar e escolar serão observados com 

atenção pelas coordenações, considerando, se necessário e com as devidas 
ógica, concessão de prorrogação 

Observação do NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA: 

Proposta de diferentes itinerários para adoção das APNPs, de acordo com a situação 

cimento de que todos os nossos 
alunos têm o direito de cumprir a carga horária integral dos seus respectivos cursos 
de forma presencial, conforme definido na modalidade de ensino para a qual se 
inscreveram, foram aprovados em processo seletivo, e posteriormente matriculados 
junto à Instituição. No entanto, por considerar ser inevitável a futura aprovação de 
algum tipo de regulamento para a adoção das APNPs nesse momento de 
anormalidade, a presente proposta opta por apresentar/sugerir diferentes cenários e 
sos possíveis, a fim de garantir que essas mesmas APNPs representem tão 

- mas não a sua 
obrigatória supressão e nem a sua substituição compulsória por modalidades 

Sendo assim, o ponto de partida da presente proposta consiste em: 

ampliar, mediante instrução de serviço ou portaria com vigência exclusiva para o 
período da crise sanitária, as possibilidades previstas no Regulamento da Instituição 

p. V; Art. 68) para a solicitação de trancamento de matrícula independente do 
discente já haver cursado com aproveitamento ao menos um segmento letivo, 



Pró

 

inserindo então um novo inciso: “IV 
em função da pandemia 
estender o prazo de solicitação de trancamento de matrícula a fim de que o mesmo 
abarque a totalidade do período de vigência do calendário letivo do IFRJ sob o 
modelo das APNPs 
posteriores à retomada do calendário acadêmico de 2020.1 e das atividades letivas 
nos campi (cf. Instrução de Serviço PROEN n.02, de 15 de maio de 2020).
 
A combinação dessas duas medidas (permissão para que qualquer aluno possa 
solicitar trancamento de mat
curso +  extensão do prazo de trancamento para cobrir todo o período de utilização 
das APNPs) nos dá a chance de ofertarmos, no mínimo, três cenários/opções 
diferentes para o corpo discente da Instituiç
de que cada aluno ou aluna possa escolher a melhor forma de conciliar o percurso 
da sua formação acadêmica com os recursos das APNPs, considerando as suas 
próprias aspirações e demandas educacionais, assim como as
condições atuais de ordem psicoafetiva, familiar, socioeconômica, habitacional, 
laboral etc. (o que não significa, de forma alguma, isentar a Instituição de sua 
obrigação de oferecer ao corpo discente todo o suporte tecnológico necessário, u
vez regulamentadas e
 
OPÇÃO 1 -
desenvolver as APNPs: nesse cenário, a/o discente reconhece que, mesmo que lhe 
seja dado todo o suporte tecnológico necessário para o de
ela/ele não abre mão do seu direito de poder cursar integralmente a sua formação na 
modalidade presencial. Sendo assim, a/o discente pode solicitar o trancamento de 
sua matrícula para todo o período de duração da pandemia e de adoç
pelo IFRJ (renovando a solicitação de trancamento periodicamente, caso seja 
necessário); e destrancando
anual) que venha a ser integralmente ofertado de modo presencial pela Instituição.
 
[Comentário: esta é uma opção pensada para dar conta desde os casos onde o 
suporte tecnológico não responde a questões de outras ordens (ex.: alunas/alunos 
que estão diante de novas rotinas domésticas e/ou obrigações familiares em função 
da pandemia, que lh
disciplina e a dedicação necessária), até os casos onde a/o discente simplesmente 
não vislumbra mérito em substituir a sua formação presencial por uma modalidade 
emergencial de formação virtualizada. S
discente mantém o vínculo com a instituição, retornando ao mesmo 
nível/série/período que cursava quando as atividades presenciais de ensino forem 
retomadas, sem que isso conte como uma reprovação em sua trajetória acad
Ex.: discente cursava o 5º Período do seu curso em 2020.1; opta por não realizar 
APNPs no período de anormalidade, solicitando o trancamento da sua matrícula; e 
retorna ao mesmo 5º Período do curso quando as aulas presenciais forem 
retomadas. Ou sej
pode solicitar o trancamento da sua matrícula para os semestres letivos de 2020.1, 
2020.2 e 2021.1]
 
.OPÇÃO 2 
discentes que d
integralização de carga horária: nesse cenário, a/o discente faz o mesmo 
reconhecimento da opção anterior, no que se refere ao seu direito à formação 
integralmente presencial. No entanto, mesmo sem
considera que é interessante realizar as APNPs (em sua totalidade ou parcialmente) 
durante o período de anormalidade: não com a finalidade de integralizar carga 
horária e/ou de obter progressão acadêmica, mas sim como uma 
atuante ou de preservar alguma rotina de estudos e de atividades (no caso, de forma 
extracurricular) durante a pandemia. Sendo assim, a/o discente pode solicitar o 
trancamento de sua matrícula, nos mesmos termos da opção anterior (descri
acima); podendo, ainda, solicitar simultaneamente à Instituição a preservação do seu 
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inserindo então um novo inciso: “IV - necessidade de isolamento social prolongado 
em função da pandemia de Covid-19”; 
estender o prazo de solicitação de trancamento de matrícula a fim de que o mesmo 
abarque a totalidade do período de vigência do calendário letivo do IFRJ sob o 
modelo das APNPs - ao invés de restringi-lo apenas aos 30 primeiros dias letivos 
osteriores à retomada do calendário acadêmico de 2020.1 e das atividades letivas 

nos campi (cf. Instrução de Serviço PROEN n.02, de 15 de maio de 2020).

A combinação dessas duas medidas (permissão para que qualquer aluno possa 
solicitar trancamento de matrícula, independente do quanto já integralizou em seu 
curso +  extensão do prazo de trancamento para cobrir todo o período de utilização 
das APNPs) nos dá a chance de ofertarmos, no mínimo, três cenários/opções 
diferentes para o corpo discente da Instituição durante o atual período de crise, a fim 
de que cada aluno ou aluna possa escolher a melhor forma de conciliar o percurso 
da sua formação acadêmica com os recursos das APNPs, considerando as suas 
próprias aspirações e demandas educacionais, assim como as
condições atuais de ordem psicoafetiva, familiar, socioeconômica, habitacional, 
laboral etc. (o que não significa, de forma alguma, isentar a Instituição de sua 
obrigação de oferecer ao corpo discente todo o suporte tecnológico necessário, u
vez regulamentadas e implementadas as APNPs).  

- Trancamento de matrícula para os discentes que não desejam 
desenvolver as APNPs: nesse cenário, a/o discente reconhece que, mesmo que lhe 
seja dado todo o suporte tecnológico necessário para o desenvolvimento das APNPs, 
ela/ele não abre mão do seu direito de poder cursar integralmente a sua formação na 
modalidade presencial. Sendo assim, a/o discente pode solicitar o trancamento de 
sua matrícula para todo o período de duração da pandemia e de adoç
pelo IFRJ (renovando a solicitação de trancamento periodicamente, caso seja 
necessário); e destrancando-a para cursar o próximo segmento letivo (semestral ou 
anual) que venha a ser integralmente ofertado de modo presencial pela Instituição.

Comentário: esta é uma opção pensada para dar conta desde os casos onde o 
suporte tecnológico não responde a questões de outras ordens (ex.: alunas/alunos 
que estão diante de novas rotinas domésticas e/ou obrigações familiares em função 
da pandemia, que lhes dificultam ou mesmo inviabilizam cursar APNPs com a 
disciplina e a dedicação necessária), até os casos onde a/o discente simplesmente 
não vislumbra mérito em substituir a sua formação presencial por uma modalidade 
emergencial de formação virtualizada. Sua implicação mais imediata é que a/o 
discente mantém o vínculo com a instituição, retornando ao mesmo 
nível/série/período que cursava quando as atividades presenciais de ensino forem 
retomadas, sem que isso conte como uma reprovação em sua trajetória acad
Ex.: discente cursava o 5º Período do seu curso em 2020.1; opta por não realizar 
APNPs no período de anormalidade, solicitando o trancamento da sua matrícula; e 
retorna ao mesmo 5º Período do curso quando as aulas presenciais forem 
retomadas. Ou seja, se as aulas presenciais só voltarem em 2021.2, a/o discente 
pode solicitar o trancamento da sua matrícula para os semestres letivos de 2020.1, 
2020.2 e 2021.1] 

- Trancamento de matrícula com garantia de acesso às APNPs, para os 
discentes que desejem desenvolvê-las de forma livre e autônoma, porém sem 
integralização de carga horária: nesse cenário, a/o discente faz o mesmo 
reconhecimento da opção anterior, no que se refere ao seu direito à formação 
integralmente presencial. No entanto, mesmo sem abrir mão desse direito, ela/ele 
considera que é interessante realizar as APNPs (em sua totalidade ou parcialmente) 
durante o período de anormalidade: não com a finalidade de integralizar carga 
horária e/ou de obter progressão acadêmica, mas sim como uma 
atuante ou de preservar alguma rotina de estudos e de atividades (no caso, de forma 
extracurricular) durante a pandemia. Sendo assim, a/o discente pode solicitar o 
trancamento de sua matrícula, nos mesmos termos da opção anterior (descri
acima); podendo, ainda, solicitar simultaneamente à Instituição a preservação do seu 
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necessidade de isolamento social prolongado 

estender o prazo de solicitação de trancamento de matrícula a fim de que o mesmo 
abarque a totalidade do período de vigência do calendário letivo do IFRJ sob o 

lo apenas aos 30 primeiros dias letivos 
osteriores à retomada do calendário acadêmico de 2020.1 e das atividades letivas 

nos campi (cf. Instrução de Serviço PROEN n.02, de 15 de maio de 2020). 

A combinação dessas duas medidas (permissão para que qualquer aluno possa 
rícula, independente do quanto já integralizou em seu 

curso +  extensão do prazo de trancamento para cobrir todo o período de utilização 
das APNPs) nos dá a chance de ofertarmos, no mínimo, três cenários/opções 

ão durante o atual período de crise, a fim 
de que cada aluno ou aluna possa escolher a melhor forma de conciliar o percurso 
da sua formação acadêmica com os recursos das APNPs, considerando as suas 
próprias aspirações e demandas educacionais, assim como as suas próprias 
condições atuais de ordem psicoafetiva, familiar, socioeconômica, habitacional, 
laboral etc. (o que não significa, de forma alguma, isentar a Instituição de sua 
obrigação de oferecer ao corpo discente todo o suporte tecnológico necessário, uma 

Trancamento de matrícula para os discentes que não desejam 
desenvolver as APNPs: nesse cenário, a/o discente reconhece que, mesmo que lhe 

senvolvimento das APNPs, 
ela/ele não abre mão do seu direito de poder cursar integralmente a sua formação na 
modalidade presencial. Sendo assim, a/o discente pode solicitar o trancamento de 
sua matrícula para todo o período de duração da pandemia e de adoção das APNPs 
pelo IFRJ (renovando a solicitação de trancamento periodicamente, caso seja 

a para cursar o próximo segmento letivo (semestral ou 
anual) que venha a ser integralmente ofertado de modo presencial pela Instituição. 

Comentário: esta é uma opção pensada para dar conta desde os casos onde o 
suporte tecnológico não responde a questões de outras ordens (ex.: alunas/alunos 
que estão diante de novas rotinas domésticas e/ou obrigações familiares em função 

es dificultam ou mesmo inviabilizam cursar APNPs com a 
disciplina e a dedicação necessária), até os casos onde a/o discente simplesmente 
não vislumbra mérito em substituir a sua formação presencial por uma modalidade 

ua implicação mais imediata é que a/o 
discente mantém o vínculo com a instituição, retornando ao mesmo 
nível/série/período que cursava quando as atividades presenciais de ensino forem 
retomadas, sem que isso conte como uma reprovação em sua trajetória acadêmica. 
Ex.: discente cursava o 5º Período do seu curso em 2020.1; opta por não realizar 
APNPs no período de anormalidade, solicitando o trancamento da sua matrícula; e 
retorna ao mesmo 5º Período do curso quando as aulas presenciais forem 

a, se as aulas presenciais só voltarem em 2021.2, a/o discente 
pode solicitar o trancamento da sua matrícula para os semestres letivos de 2020.1, 

Trancamento de matrícula com garantia de acesso às APNPs, para os 
las de forma livre e autônoma, porém sem 

integralização de carga horária: nesse cenário, a/o discente faz o mesmo 
reconhecimento da opção anterior, no que se refere ao seu direito à formação 

abrir mão desse direito, ela/ele 
considera que é interessante realizar as APNPs (em sua totalidade ou parcialmente) 
durante o período de anormalidade: não com a finalidade de integralizar carga 
horária e/ou de obter progressão acadêmica, mas sim como uma forma de se manter 
atuante ou de preservar alguma rotina de estudos e de atividades (no caso, de forma 
extracurricular) durante a pandemia. Sendo assim, a/o discente pode solicitar o 
trancamento de sua matrícula, nos mesmos termos da opção anterior (descrita 
acima); podendo, ainda, solicitar simultaneamente à Instituição a preservação do seu 
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direito de acesso às plataformas e sistemas que serão utilizados para a 
implementação das APNPs 
desenvolvimento e
carga horária e grau) dessas APNPs, de acordo com os seus próprios interesses, 
demandas e condições atuais. Uma vez retomadas as atividades presenciais de 
ensino, a/o discente realiza a solicit
como na opção anterior 
2020.1 
 
[Comentário: nessa opção, mesmo estando com a matrícula trancada, a/o discente 
garante o seu acesso a todas as plataformas,
conteúdos, atividades e tarefas das APNPs, e pode elaborar o seu próprio itinerário 
de atividades 
interesses; mas sabendo que isso está sendo feito d
contará para a sua progressão acadêmica na Instituição. Na prática, funciona da 
mesma maneira que um aluno de graduação que decide cursar uma disciplina como 
ouvinte numa pós
graduação, terá que cursar a disciplina novamente (e já não mais na condição de 
"ouvinte") para que ela seja integralizada. Ex.: discente cursava o 2º Período do seu 
curso em 2020.1; solicita o trancamento da matrícula mas deseja realizar as APNPs 
de maneira livre e não integralizada durante a pandemia; mantém o acesso às 
plataformas das APNPs e decide que seu interesse é aprofundar seus 
conhecimentos em Química, Matemática e Sociologia durante o período de 
anormalidade; acompanha as APNPs corresponden
parcial; e retorna ao mesmo 2º Período do seu curso quando as aulas presenciais 
forem retomadas]
 
.OPÇÃO 3 
não se adaptarem ao desenvolvimento das APNPs: ness
consente com a flexibilização momentânea do seu direito à formação integralmente 
presencial em seu respectivo curso, e opta por desenvolver as APNPs de maneira 
integral e com vistas à progressão acadêmica na Instituição 
mesmas não correspondem nem equivalem à sua formação presencial, mas que, 
diante do cenário de anormalidade, a Instituição permite que ela/ele utilize seu 
percurso no modelo de APNPs para tentar dar prosseguimento à sua formação 
acadêmica. No entant
que sua adaptação ao modelo emergencial das APNPs 
ensino-aprendizagem virtualizadas que a elas se integram 
maneira satisfatória, ela/ele pode solici
ainda, se deseja encerrar a sua experiência com as APNPs de forma definitiva (tal 
como na Opção 1, descrita acima), ou se prefere apenas flexibilizar esta experiência, 
passando a desenvolver as APNPs de maneir
extracurriculares, e sem pretensões de integralização de carga horária e/ou de 
progressão acadêmica na Instituição (isto é, “migrando” para o modelo descrito 
acima para a Opção 2). Nesse cenário, nada impede que a/o discente q
adaptar às APNPs durante segmento letivo de 2020.1 (e que, em função disso, opte 
pelo trancamento da sua matrícula) venha a solicitar o destrancamento da mesma no 
segmento letivo subsequente (no caso, 2020.2), mesmo que o regime das APNPs 
permaneça como modelo vigente de ensino, em função de uma eventual 
continuidade da crise sanitária. Ficando, portanto, a cargo da/do discente resolver se 
manterá o trancamento da sua matrícula até o retorno definitivo das aulas 
presenciais; ou se, ao contrário, e
(com o objetivo de integralização e progressão acadêmica) correspondentes ao 
mesmo nível/série/período que cursava em 2020.1, porém no segmento letivo 
subsequente (isto é, em 2020.2).
 
[Comentário: essa é uma o
alunas que, mesmo desejando obter aproveitamento, aprovação e progressão 
acadêmica mediante desenvolvimento integral das APNPs do seu curso e série, 
podem acabar não se adaptando plenamente ao modelo emerg
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direito de acesso às plataformas e sistemas que serão utilizados para a 
implementação das APNPs - a fim de poder criar as suas próprias estratégias de 
desenvolvimento e acompanhamento indireto (subentenda-se: sem contabilização de 
carga horária e grau) dessas APNPs, de acordo com os seus próprios interesses, 
demandas e condições atuais. Uma vez retomadas as atividades presenciais de 
ensino, a/o discente realiza a solicitação de destrancamento de sua matrícula, tal 
como na opção anterior - retornando ao mesmo nível/série/período que cursava em 

[Comentário: nessa opção, mesmo estando com a matrícula trancada, a/o discente 
garante o seu acesso a todas as plataformas, salas de aula virtuais, materiais, 
conteúdos, atividades e tarefas das APNPs, e pode elaborar o seu próprio itinerário 
de atividades - selecionando o que realizar e quando realizar, de acordo com os seus 
interesses; mas sabendo que isso está sendo feito de maneira livre e que não 
contará para a sua progressão acadêmica na Instituição. Na prática, funciona da 
mesma maneira que um aluno de graduação que decide cursar uma disciplina como 
ouvinte numa pós-graduação: se posteriormente ele for aprovado para essa
graduação, terá que cursar a disciplina novamente (e já não mais na condição de 
"ouvinte") para que ela seja integralizada. Ex.: discente cursava o 2º Período do seu 
curso em 2020.1; solicita o trancamento da matrícula mas deseja realizar as APNPs 

maneira livre e não integralizada durante a pandemia; mantém o acesso às 
plataformas das APNPs e decide que seu interesse é aprofundar seus 
conhecimentos em Química, Matemática e Sociologia durante o período de 
anormalidade; acompanha as APNPs correspondentes, de maneira integral ou 
parcial; e retorna ao mesmo 2º Período do seu curso quando as aulas presenciais 
forem retomadas] 

- Trancamento de matrícula, a qualquer momento, para os discentes que 
não se adaptarem ao desenvolvimento das APNPs: nesse cenário, a/o discente 
consente com a flexibilização momentânea do seu direito à formação integralmente 
presencial em seu respectivo curso, e opta por desenvolver as APNPs de maneira 
integral e com vistas à progressão acadêmica na Instituição 
mesmas não correspondem nem equivalem à sua formação presencial, mas que, 
diante do cenário de anormalidade, a Instituição permite que ela/ele utilize seu 
percurso no modelo de APNPs para tentar dar prosseguimento à sua formação 
acadêmica. No entanto, caso em algum momento deste percurso a/o discente avalie 
que sua adaptação ao modelo emergencial das APNPs - e às novas rotinas de 

aprendizagem virtualizadas que a elas se integram - 
maneira satisfatória, ela/ele pode solicitar o trancamento de sua matrícula; indicando, 
ainda, se deseja encerrar a sua experiência com as APNPs de forma definitiva (tal 
como na Opção 1, descrita acima), ou se prefere apenas flexibilizar esta experiência, 
passando a desenvolver as APNPs de maneira mais livre, como atividades 
extracurriculares, e sem pretensões de integralização de carga horária e/ou de 
progressão acadêmica na Instituição (isto é, “migrando” para o modelo descrito 
acima para a Opção 2). Nesse cenário, nada impede que a/o discente q
adaptar às APNPs durante segmento letivo de 2020.1 (e que, em função disso, opte 
pelo trancamento da sua matrícula) venha a solicitar o destrancamento da mesma no 
segmento letivo subsequente (no caso, 2020.2), mesmo que o regime das APNPs 

ça como modelo vigente de ensino, em função de uma eventual 
continuidade da crise sanitária. Ficando, portanto, a cargo da/do discente resolver se 
manterá o trancamento da sua matrícula até o retorno definitivo das aulas 
presenciais; ou se, ao contrário, ela/ele tentará desenvolver novamente as APNPs 
(com o objetivo de integralização e progressão acadêmica) correspondentes ao 
mesmo nível/série/período que cursava em 2020.1, porém no segmento letivo 
subsequente (isto é, em 2020.2). 

[Comentário: essa é uma opção pensada especificamente para aqueles alunos e 
alunas que, mesmo desejando obter aproveitamento, aprovação e progressão 
acadêmica mediante desenvolvimento integral das APNPs do seu curso e série, 
podem acabar não se adaptando plenamente ao modelo emerg
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direito de acesso às plataformas e sistemas que serão utilizados para a 
a fim de poder criar as suas próprias estratégias de 

se: sem contabilização de 
carga horária e grau) dessas APNPs, de acordo com os seus próprios interesses, 
demandas e condições atuais. Uma vez retomadas as atividades presenciais de 

ação de destrancamento de sua matrícula, tal 
retornando ao mesmo nível/série/período que cursava em 

[Comentário: nessa opção, mesmo estando com a matrícula trancada, a/o discente 
salas de aula virtuais, materiais, 

conteúdos, atividades e tarefas das APNPs, e pode elaborar o seu próprio itinerário 
selecionando o que realizar e quando realizar, de acordo com os seus 

e maneira livre e que não 
contará para a sua progressão acadêmica na Instituição. Na prática, funciona da 
mesma maneira que um aluno de graduação que decide cursar uma disciplina como 

graduação: se posteriormente ele for aprovado para essa pós-
graduação, terá que cursar a disciplina novamente (e já não mais na condição de 
"ouvinte") para que ela seja integralizada. Ex.: discente cursava o 2º Período do seu 
curso em 2020.1; solicita o trancamento da matrícula mas deseja realizar as APNPs 

maneira livre e não integralizada durante a pandemia; mantém o acesso às 
plataformas das APNPs e decide que seu interesse é aprofundar seus 
conhecimentos em Química, Matemática e Sociologia durante o período de 

tes, de maneira integral ou 
parcial; e retorna ao mesmo 2º Período do seu curso quando as aulas presenciais 

Trancamento de matrícula, a qualquer momento, para os discentes que 
e cenário, a/o discente 

consente com a flexibilização momentânea do seu direito à formação integralmente 
presencial em seu respectivo curso, e opta por desenvolver as APNPs de maneira 
integral e com vistas à progressão acadêmica na Instituição - ciente de que as 
mesmas não correspondem nem equivalem à sua formação presencial, mas que, 
diante do cenário de anormalidade, a Instituição permite que ela/ele utilize seu 
percurso no modelo de APNPs para tentar dar prosseguimento à sua formação 

o, caso em algum momento deste percurso a/o discente avalie 
e às novas rotinas de 

 não está ocorrendo de 
tar o trancamento de sua matrícula; indicando, 

ainda, se deseja encerrar a sua experiência com as APNPs de forma definitiva (tal 
como na Opção 1, descrita acima), ou se prefere apenas flexibilizar esta experiência, 

a mais livre, como atividades 
extracurriculares, e sem pretensões de integralização de carga horária e/ou de 
progressão acadêmica na Instituição (isto é, “migrando” para o modelo descrito 
acima para a Opção 2). Nesse cenário, nada impede que a/o discente que não se 
adaptar às APNPs durante segmento letivo de 2020.1 (e que, em função disso, opte 
pelo trancamento da sua matrícula) venha a solicitar o destrancamento da mesma no 
segmento letivo subsequente (no caso, 2020.2), mesmo que o regime das APNPs 

ça como modelo vigente de ensino, em função de uma eventual 
continuidade da crise sanitária. Ficando, portanto, a cargo da/do discente resolver se 
manterá o trancamento da sua matrícula até o retorno definitivo das aulas 

la/ele tentará desenvolver novamente as APNPs 
(com o objetivo de integralização e progressão acadêmica) correspondentes ao 
mesmo nível/série/período que cursava em 2020.1, porém no segmento letivo 

pção pensada especificamente para aqueles alunos e 
alunas que, mesmo desejando obter aproveitamento, aprovação e progressão 
acadêmica mediante desenvolvimento integral das APNPs do seu curso e série, 
podem acabar não se adaptando plenamente ao modelo emergencial de ensino 
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virtual - e acabar, enfim, “se perdendo” ao longo do percurso, não atingindo um nível 
de cumprimento e aproveitamento satisfatório de tarefas/atividades para validar a sua 
progressão. Abrange desde os casos em que a/o discente tinha a expe
conseguir realizar as APNPs integralmente, mas acaba acontecendo algum 
imprevisto ao longo do caminho em função da pandemia, e isto impede que ela/ele 
obtenha sua conclusão de forma satisfatória; até os casos daquelas/daqueles 
discentes que come
estímulo, mas vão percebendo ao longo de seu percurso que esse modelo 
virtualizado de ensino não corresponde às suas reais expectativas, perdendo a 
vontade de desenvolvê
presenciais. Nesse cenário, seria válido solicitarem o mesmo processo de 
"trancamento de matrícula" previsto para as opções anteriores, a qualquer momento 
da progressão do calendário letivo e das APNPs 
adaptação ao modelo contingencial de ensino virtualizado (nunca antes 
experimentado) venha a ser inadequadamente traduzido/registrado como uma 
“reprovação” em seu histórico escolar. Ex.: discente cursava o 1º Período de seu 
curso em 2020.1; opta inicia
APNPs de maneira integral, com vistas à progressão acadêmica; não se adapta ao 
novo modelo emergencial de ensino; solicita o trancamento de matrícula, por 
exemplo, dois meses e meio após a retomada do c
se vai “migrar” para a Opção 1, e encerrar o seu contato com as APNPs; ou para a 
Opção 2, e desenvolvê
aproveitamento ou progressão); e por fim, no início do próximo período le
discente vai decidir se: a) solicita o destrancamento da matrícula, para tentar cursar 
novamente o 1º Período de seu curso em 2020.2; b) mantém a matrícula trancada 
para 2020.2, sem contato algum com as APNPs; ou c) mantém a matrícula trancada 
para 2020.2, porém ainda desenvolvendo as APNPs de maneira indireta e sem 
aproveitamento formal]
 
*Observação: há, obviamente, um quarto cenário possível, que é o da adaptação 
plena da/do discente ao modelo das APNPs, obtendo progressão acadêmica; 
situação em que o novo modelo emergencial de ensino gera adaptação satisfatória 
da/do discente e ela/ele obtém a sua progressão acadêmica na Instituição, mesmo 
sem ter cursado presencialmente a carga horária do segmento letivo e/ou das 
disciplinas correspondentes. E
2020.1; opta por realizar as APNPs de maneira integral; se adapta satisfatoriamente 
ao novo modelo e às tarefas correspondentes; e progride, portanto, para o 2º Período 
do seu curso, no semestre letivo de 2
ainda sob o regime das APNPs; já com o retorno integral às atividades presenciais; 
ou ainda numa eventual terceira modalidade, híbrida, de ensino.

São Gonçalo 

Nada a alterar nesse trecho
 
Contribuições da comuni
 
Diante das questões levantadas pelo debate no campus São Gonçalo, questões 
essas que emergiram das oitivas com estudantes, professores e técnicos 
administrativos, o posicionamento expressado na última reuni
três consensos: o da impossibilidade de retorno presencial em 2020,  o da 
importância de realizarmos atividades para mantermos o vínculo com nossos 
estudantes e o do tratamento diferenciado para os alunos concluintes. 
Aprofundando mai
devam ter o formato proposto pela “Minuta das Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais”. Entendemos que a questão supera o ter ou não acesso a internet e se 
infiltra para outras questões nevrálgic
condições para acompanhar ou realizar tais atividades (já existente entre nossos 
estudantes de forma presencial) e a baixa qualidade do ensino que essa modalidade 
pode oferecer.
Nesses termos, nosso consenso aponta
sem perder de vista a garantia de acesso as mesmas. Tais atividades buscariam 
romper a visão conteudista e disciplinar e, mesmo cientes que essas atividades 
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e acabar, enfim, “se perdendo” ao longo do percurso, não atingindo um nível 

de cumprimento e aproveitamento satisfatório de tarefas/atividades para validar a sua 
progressão. Abrange desde os casos em que a/o discente tinha a expe
conseguir realizar as APNPs integralmente, mas acaba acontecendo algum 
imprevisto ao longo do caminho em função da pandemia, e isto impede que ela/ele 
obtenha sua conclusão de forma satisfatória; até os casos daquelas/daqueles 
discentes que começam a desenvolver as APNPs até com alguma empolgação e 
estímulo, mas vão percebendo ao longo de seu percurso que esse modelo 
virtualizado de ensino não corresponde às suas reais expectativas, perdendo a 
vontade de desenvolvê-lo e preferindo então aguardar o retorno das atividades 
presenciais. Nesse cenário, seria válido solicitarem o mesmo processo de 
"trancamento de matrícula" previsto para as opções anteriores, a qualquer momento 
da progressão do calendário letivo e das APNPs - evitando, assim, que a sua 
adaptação ao modelo contingencial de ensino virtualizado (nunca antes 
experimentado) venha a ser inadequadamente traduzido/registrado como uma 
“reprovação” em seu histórico escolar. Ex.: discente cursava o 1º Período de seu 
curso em 2020.1; opta inicialmente por manter a sua matrícula ativa e realizar as 
APNPs de maneira integral, com vistas à progressão acadêmica; não se adapta ao 
novo modelo emergencial de ensino; solicita o trancamento de matrícula, por 
exemplo, dois meses e meio após a retomada do calendário letivo (decidindo então 
se vai “migrar” para a Opção 1, e encerrar o seu contato com as APNPs; ou para a 
Opção 2, e desenvolvê-las apenas parcialmente, sem possibilidade de 
aproveitamento ou progressão); e por fim, no início do próximo período le
discente vai decidir se: a) solicita o destrancamento da matrícula, para tentar cursar 
novamente o 1º Período de seu curso em 2020.2; b) mantém a matrícula trancada 
para 2020.2, sem contato algum com as APNPs; ou c) mantém a matrícula trancada 

ra 2020.2, porém ainda desenvolvendo as APNPs de maneira indireta e sem 
aproveitamento formal] 

*Observação: há, obviamente, um quarto cenário possível, que é o da adaptação 
plena da/do discente ao modelo das APNPs, obtendo progressão acadêmica; 

m que o novo modelo emergencial de ensino gera adaptação satisfatória 
da/do discente e ela/ele obtém a sua progressão acadêmica na Instituição, mesmo 
sem ter cursado presencialmente a carga horária do segmento letivo e/ou das 
disciplinas correspondentes. Ex.: discente cursava o 1º Período de seu curso em 
2020.1; opta por realizar as APNPs de maneira integral; se adapta satisfatoriamente 
ao novo modelo e às tarefas correspondentes; e progride, portanto, para o 2º Período 
do seu curso, no semestre letivo de 2020.2 - independente de se isso vai ocorrer 
ainda sob o regime das APNPs; já com o retorno integral às atividades presenciais; 
ou ainda numa eventual terceira modalidade, híbrida, de ensino.
Nada a alterar nesse trecho 

Contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo - texto introdutório:

Diante das questões levantadas pelo debate no campus São Gonçalo, questões 
essas que emergiram das oitivas com estudantes, professores e técnicos 
administrativos, o posicionamento expressado na última reuni
três consensos: o da impossibilidade de retorno presencial em 2020,  o da 
importância de realizarmos atividades para mantermos o vínculo com nossos 
estudantes e o do tratamento diferenciado para os alunos concluintes. 
Aprofundando mais a ideia das atividades, a comunidade acredita que essas não 
devam ter o formato proposto pela “Minuta das Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais”. Entendemos que a questão supera o ter ou não acesso a internet e se 
infiltra para outras questões nevrálgicas, dente elas: a própria desigualdade de 
condições para acompanhar ou realizar tais atividades (já existente entre nossos 
estudantes de forma presencial) e a baixa qualidade do ensino que essa modalidade 
pode oferecer. 
Nesses termos, nosso consenso aponta para a realização de atividades não letivas 
sem perder de vista a garantia de acesso as mesmas. Tais atividades buscariam 
romper a visão conteudista e disciplinar e, mesmo cientes que essas atividades 
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e acabar, enfim, “se perdendo” ao longo do percurso, não atingindo um nível 
de cumprimento e aproveitamento satisfatório de tarefas/atividades para validar a sua 
progressão. Abrange desde os casos em que a/o discente tinha a expectativa de 
conseguir realizar as APNPs integralmente, mas acaba acontecendo algum 
imprevisto ao longo do caminho em função da pandemia, e isto impede que ela/ele 
obtenha sua conclusão de forma satisfatória; até os casos daquelas/daqueles 

çam a desenvolver as APNPs até com alguma empolgação e 
estímulo, mas vão percebendo ao longo de seu percurso que esse modelo 
virtualizado de ensino não corresponde às suas reais expectativas, perdendo a 

o retorno das atividades 
presenciais. Nesse cenário, seria válido solicitarem o mesmo processo de 
"trancamento de matrícula" previsto para as opções anteriores, a qualquer momento 

evitando, assim, que a sua não 
adaptação ao modelo contingencial de ensino virtualizado (nunca antes 
experimentado) venha a ser inadequadamente traduzido/registrado como uma 
“reprovação” em seu histórico escolar. Ex.: discente cursava o 1º Período de seu 

lmente por manter a sua matrícula ativa e realizar as 
APNPs de maneira integral, com vistas à progressão acadêmica; não se adapta ao 
novo modelo emergencial de ensino; solicita o trancamento de matrícula, por 

alendário letivo (decidindo então 
se vai “migrar” para a Opção 1, e encerrar o seu contato com as APNPs; ou para a 

las apenas parcialmente, sem possibilidade de 
aproveitamento ou progressão); e por fim, no início do próximo período letivo, a/o 
discente vai decidir se: a) solicita o destrancamento da matrícula, para tentar cursar 
novamente o 1º Período de seu curso em 2020.2; b) mantém a matrícula trancada 
para 2020.2, sem contato algum com as APNPs; ou c) mantém a matrícula trancada 

ra 2020.2, porém ainda desenvolvendo as APNPs de maneira indireta e sem 

*Observação: há, obviamente, um quarto cenário possível, que é o da adaptação 
plena da/do discente ao modelo das APNPs, obtendo progressão acadêmica; 

m que o novo modelo emergencial de ensino gera adaptação satisfatória 
da/do discente e ela/ele obtém a sua progressão acadêmica na Instituição, mesmo 
sem ter cursado presencialmente a carga horária do segmento letivo e/ou das 

x.: discente cursava o 1º Período de seu curso em 
2020.1; opta por realizar as APNPs de maneira integral; se adapta satisfatoriamente 
ao novo modelo e às tarefas correspondentes; e progride, portanto, para o 2º Período 

independente de se isso vai ocorrer 
ainda sob o regime das APNPs; já com o retorno integral às atividades presenciais; 
ou ainda numa eventual terceira modalidade, híbrida, de ensino. 

texto introdutório: 

Diante das questões levantadas pelo debate no campus São Gonçalo, questões 
essas que emergiram das oitivas com estudantes, professores e técnicos 
administrativos, o posicionamento expressado na última reunião geral aponta para 
três consensos: o da impossibilidade de retorno presencial em 2020,  o da 
importância de realizarmos atividades para mantermos o vínculo com nossos 
estudantes e o do tratamento diferenciado para os alunos concluintes.  

s a ideia das atividades, a comunidade acredita que essas não 
devam ter o formato proposto pela “Minuta das Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais”. Entendemos que a questão supera o ter ou não acesso a internet e se 

as, dente elas: a própria desigualdade de 
condições para acompanhar ou realizar tais atividades (já existente entre nossos 
estudantes de forma presencial) e a baixa qualidade do ensino que essa modalidade 

para a realização de atividades não letivas 
sem perder de vista a garantia de acesso as mesmas. Tais atividades buscariam 
romper a visão conteudista e disciplinar e, mesmo cientes que essas atividades 
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extracurriculares poderiam ter sido realizadas desde o
calendário (e foram feitas por parte de nosso corpo docente), acreditamos que a 
partir dessa regulamentação, essas atividades seriam realizadas por todos os 
professores (individualmente ou em grupo) como parte integrante de seu trab
remoto.  
Sobre o último consenso, o do tratamento diferenciado para os concluintes de 2020 
(ou seja, o 7° e 8° períodos do técnico em Química, o 4º período de Segurança do 
Trabalho e o 3º ano de Administração), a comunidade acredita que seja important
pensar em alternativas para esse grupo.  
Deste modo, diante desse preâmbulo e cientes de que nossa resposta precisa ser 
qualificada, faremos nas linhas que seguem as observações/ alterações ao texto 
proposto no sentido de aproximá

Arraial do Cabo De acordo com o adequado embasamento legal.

Realengo 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presiden
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:
- a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanê
na escola e garantia de padrão de qualidade;
- a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional;
- a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes;
- a recomendação n.4
Educação –
saúde, enquanto durar a pandemia.
- os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;
- a declaração da Orga
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;
- a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Minis
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019
- a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
- o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentame
de importância internacional decorrente do coronavírus;
- a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
Trabalho – 
empregados, aprendizes e estagiários adolescentes;
- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possib
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid
- a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as au
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid
- Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das 
aulas presenciais por aulas em meios digit
pandemia do novo coronavírus 
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extracurriculares poderiam ter sido realizadas desde o início da suspensão do 
calendário (e foram feitas por parte de nosso corpo docente), acreditamos que a 
partir dessa regulamentação, essas atividades seriam realizadas por todos os 
professores (individualmente ou em grupo) como parte integrante de seu trab

Sobre o último consenso, o do tratamento diferenciado para os concluintes de 2020 
(ou seja, o 7° e 8° períodos do técnico em Química, o 4º período de Segurança do 
Trabalho e o 3º ano de Administração), a comunidade acredita que seja important
pensar em alternativas para esse grupo.   
Deste modo, diante desse preâmbulo e cientes de que nossa resposta precisa ser 
qualificada, faremos nas linhas que seguem as observações/ alterações ao texto 
proposto no sentido de aproximá-lo de nossa proposta. 
De acordo com o adequado embasamento legal. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanê
na escola e garantia de padrão de qualidade; 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional; 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes; 

a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
– que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 

saúde, enquanto durar a pandemia. 
os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 

iculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
nfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 
o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 

que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus; 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
 MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 
os, aprendizes e estagiários adolescentes; 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possib
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19);

Portaria 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 
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início da suspensão do 
calendário (e foram feitas por parte de nosso corpo docente), acreditamos que a 
partir dessa regulamentação, essas atividades seriam realizadas por todos os 
professores (individualmente ou em grupo) como parte integrante de seu trabalho 

Sobre o último consenso, o do tratamento diferenciado para os concluintes de 2020 
(ou seja, o 7° e 8° períodos do técnico em Química, o 4º período de Segurança do 
Trabalho e o 3º ano de Administração), a comunidade acredita que seja importante 

Deste modo, diante desse preâmbulo e cientes de que nossa resposta precisa ser 
qualificada, faremos nas linhas que seguem as observações/ alterações ao texto 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – IFRJ, nomeado 

cial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando: 

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 

8 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 

os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 
iculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 

profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ; 

nização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui 
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional; 

tério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
nfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 
nto da emergência de saúde pública 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 

da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid-19; 

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
las nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 

19); 
Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das 

ais, enquanto durar a situação de 
19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 
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de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 
2020; 
- a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o C
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações.

Realengo Concordo 
Realengo concordo 

Rio de Janeiro 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:
- a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princíp
na escola e garantia de padrão de qualidade;
- a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional;
- a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõ
estudantes;
- a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
Educação –
saúde, enquanto durar a pandemia.
- os projetos pedagógicos dos curso
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades
- a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;
- a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019
- a Lei 13.979, de 06 de 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
- o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores al
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus;
- a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
Trabalho – 
empregados, aprendizes e estagiários adolescentes;
- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensin
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre so
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid
- a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid
- Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substi
aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 
pandemia do novo coronavírus 
de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 
2020; 
- a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações.

Realengo 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola e garantia de padrão de qualidade; 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional; 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes; 

a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
– que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 

saúde, enquanto durar a pandemia. 
os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 

curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores al
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus; 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
 MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

empregados, aprendizes e estagiários adolescentes; 
a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 

estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensin
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19);

Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substi
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 

ortaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
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de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 

omitê Operativo de 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – IFRJ, nomeado 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando: 

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
ios de igualdade de condições para o acesso e permanência 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

e sobre o estágio de 

a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 

s, os regulamentos institucionais, as diretrizes 
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 

de ensino, no âmbito do IFRJ; 
a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 

definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui 
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional; 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
bjetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
bre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 

cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid-19; 

020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 

19); 
Portaria 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 
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 

ortaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – IFRJ, nomeado 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 



Pró

 

nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:
- a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os
na escola e garantia de padrão de qualidade;
- a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional;
- a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, q
estudantes;
- a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
Educação –
saúde, enquanto durar a pandemia.
- os projetos pedagógicos d
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e mod
- a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Interna
- a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019
- a Lei 13.979, d
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
- o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e poster
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus;
- a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
Trabalho – 
empregados, aprendizes e estagiários adolescentes;
- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que dis
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid
- a Portaria MEC 376, de 03 de ab
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid
- Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre 
aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 
pandemia do novo coronavírus 
de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 
2020; 
- a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações.

Niterói Concordamos.
Niterói Todo apoio ao IF e que faça cumprir o determinado nas legislações acima.

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de 
semestre (s) letivo (s) comple
que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os 
subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi 
do IFRJ. 
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola e garantia de padrão de qualidade; 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional; 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes; 

a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
– que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 

saúde, enquanto durar a pandemia. 
os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 

curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e poster
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus; 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
 MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

empregados, aprendizes e estagiários adolescentes; 
a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 

estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19);

Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre 
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 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações. 
Concordamos. 
Todo apoio ao IF e que faça cumprir o determinado nas legislações acima.

Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de 
semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), 
que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os 
subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi 

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
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nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando: 
a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 

princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

ue dispõe sobre o estágio de 

a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 

os cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 

alidades de ensino, no âmbito do IFRJ; 
a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 

definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui 
cional; 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

e 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
em por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
corre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 

cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid-19; 

ril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 

19); 
Portaria 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 
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 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 

Todo apoio ao IF e que faça cumprir o determinado nas legislações acima. 
Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 

período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de 

mentar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), 
que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os 
subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi 

ementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 



Pró

 

ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complemen
de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar;
 
§ 4º Não haver
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares)
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente;
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integrali
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva 
nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentament
Covid-19. 
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curricu
os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio 
da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 
incentivá-los a permanecer nos estudos.
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 
ser implementado após a concordância da mesma.

Realengo 

- a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
Educação –
saúde, enquanto durar a pandemia.
- os projetos pedagó
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes nívei
 
 
excluir portaria 343 MEC
 
- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de ativi
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid

Engenheiro Paulo de Sou a favor do ensino remoto
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ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complemen
de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar; 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente; 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas dos cursos; 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva 
nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentament

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curricu
os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 

nsversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio 
da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 
mentado após a concordância da mesma. 

a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
– que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 

saúde, enquanto durar a pandemia. 
os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 

curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;

excluir portaria 343 MEC 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid
Sou a favor do ensino remoto 
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ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 

á mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva 
nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com 
os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 

nsversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio 
da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 

a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 

gicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 

s e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ; 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 

dades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid-19; 



Pró

 

Frontin 

Realengo 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:
- a Constituição Feder
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola e garantia de padrão de qualidade;
- a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretri
educação nacional;
- a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes;
- a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 
2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais par
Técnica de Nível Médio;
- a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
Educação –
de saúde, enquanto durar a pandemia.
- os projetos 
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes
- a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Import
- a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019
- a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
- o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus;
- a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
Trabalho – 
empregados, aprendizes e estagiários adolescentes;
- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educa
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid
- a Portaria MEC 376
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid
- Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que 
aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 
pandemia do novo coronavírus 
de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 d
2020; 
- a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações.

Arraial do Cabo Nada a acrescentar.

Realengo 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
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O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola e garantia de padrão de qualidade; 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretri
educação nacional; 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes; 

a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 
2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio; 

a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
– que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áeraárea 

de saúde, enquanto durar a pandemia. 
os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 

curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019

Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus; 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
 MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

empregados, aprendizes e estagiários adolescentes; 
a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 

estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educa
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19);

Portaria 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 d

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações. 
Nada a acrescentar. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:
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O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – IFRJ, nomeado 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando: 

al de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 

a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 
a a Educação Profissional 

a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áeraárea 

pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 

níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ; 
a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 

definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui 
ância Internacional; 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

020, e posteriores alterações, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid-19; 

, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 

19); 
dispõe sobre a substituição das 

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

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – IFRJ, nomeado 

em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando: 



Pró

 

- a Constituição Federal de 1988, especial
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola e garantia de padrão de qualidade;
- a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional;
- a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes;
- a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
Educação –
saúde, enquanto durar a pandemia.
- os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;
- a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;
- a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção H
- a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
- o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus;
- a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020,
Trabalho – 
empregados, aprendizes e estagiários adolescentes;
- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece no
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
- o Parecer do Conselho Nacional de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão d
- a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid
- Portaria 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 
de março de 2020, nº 3
2020; 
- a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações.

Rio de Janeiro 

É importante que esteja constando nos marcos legais 
deve garantir o acesso à tecnologia (internet e aparelhos) a todos os estudantes e 
servidores, um pré

Realengo Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito.

Niterói 

SUGESTÃO: Incluir a L
28 de setembro de 2016, que tratam de Políticas de Ações Afirmativas de cotas 
(renda, raça e deficiência). Isso porque os estudantes que ingressaram via reserva 
de vagas fazem parte de grupos em 
poderá atingir cada um desses grupos de forma mais intensa, reduzindo a qualidade 
de vida e gerando evasão escolar, o que demanda ações institucionais estratégicas.

Arraial do Cabo 
Neste momento e necessário a 
que possamos de forma unificadora, acolher nossos alunos.

Rio de Janeiro Importante constar nos marcos legais a normativa institucional que deve garantir o 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
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a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 

dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola e garantia de padrão de qualidade; 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
ção nacional; 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes; 

a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
– que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 

de, enquanto durar a pandemia. 
os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 

curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

creto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus; 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
 MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

empregados, aprendizes e estagiários adolescentes; 
a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 

estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19);

ortaria 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 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações. 
É importante que esteja constando nos marcos legais a normativa institucional que 
deve garantir o acesso à tecnologia (internet e aparelhos) a todos os estudantes e 
servidores, um pré-requisito para implementação de APNPs.
Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito. 
SUGESTÃO: Incluir a Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, e a Lei n. 13.409, de 
28 de setembro de 2016, que tratam de Políticas de Ações Afirmativas de cotas 
(renda, raça e deficiência). Isso porque os estudantes que ingressaram via reserva 
de vagas fazem parte de grupos em situação de vulnerabilidade. Logo a Pandemia 
poderá atingir cada um desses grupos de forma mais intensa, reduzindo a qualidade 
de vida e gerando evasão escolar, o que demanda ações institucionais estratégicas.
Neste momento e necessário a substituição das aulas presenciais por APNPs para 
que possamos de forma unificadora, acolher nossos alunos.
Importante constar nos marcos legais a normativa institucional que deve garantir o 
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mente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 

a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 

os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ; 

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui 
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional; 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

umana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 
a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

creto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
rmas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 

superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 

a pandemia por Covid-19; 
a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 

sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
19); 

ortaria 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 

19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 
45, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 

a normativa institucional que 
deve garantir o acesso à tecnologia (internet e aparelhos) a todos os estudantes e 

requisito para implementação de APNPs. 

ei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, e a Lei n. 13.409, de 
28 de setembro de 2016, que tratam de Políticas de Ações Afirmativas de cotas 
(renda, raça e deficiência). Isso porque os estudantes que ingressaram via reserva 

situação de vulnerabilidade. Logo a Pandemia 
poderá atingir cada um desses grupos de forma mais intensa, reduzindo a qualidade 
de vida e gerando evasão escolar, o que demanda ações institucionais estratégicas. 

substituição das aulas presenciais por APNPs para 
que possamos de forma unificadora, acolher nossos alunos. 
Importante constar nos marcos legais a normativa institucional que deve garantir o 
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acesso à tecnologia (internet e aparelhos) a todo
pré-requisito para implementação de APNPs.

Rio de Janeiro 
Importante incluir a garantia ao acesso à tecnologia (internet e aparelhos) a todos os 
estudantes e servidores como pré

Realengo 

RESOLVE:
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de 
semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), 
que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os 
subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi 
do IFRJ. 
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (
de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja po
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente; 
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser 
para integralização das disciplinas dos cursos;

Niterói Sem comentários.

Realengo 

Diretrizes para o desenvolvimento de Atividades Pedagógicas Não Presenciais 
(APNPs) no âmbito dos cursos do IFRJ, em decorrência da situação de pandemia de 
Covid-19 
Anexo à Resolução IFRJ/CONSUP nº XX, de xx de xxxx de 2020
 
RESOLUÇÃO CONSUP/IFRJ Nº ..., DE ... DE DE 2020
 
Estabelece diretrizes para a realização de atividades pedagógicas não presenciais 
(APNPs) e o atendimento da carga horária letiva nos cursos 
da situação de pandemia de Covid
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 1
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:
- a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola e garantia de padrão de qualidade;
- a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional;
- a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes;
- a recomendação n.48 do Cons

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
acesso à tecnologia (internet e aparelhos) a todos os estudantes e servidores, um 

requisito para implementação de APNPs. 
Importante incluir a garantia ao acesso à tecnologia (internet e aparelhos) a todos os 
estudantes e servidores como pré-requisito para implementação de APNPs.

 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de 

tre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), 
que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os 
subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi 

nde-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período 
de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 

 escolar; 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente;  

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser 
para integralização das disciplinas dos cursos; 
Sem comentários. 
Diretrizes para o desenvolvimento de Atividades Pedagógicas Não Presenciais 
(APNPs) no âmbito dos cursos do IFRJ, em decorrência da situação de pandemia de 

Anexo à Resolução IFRJ/CONSUP nº XX, de xx de xxxx de 2020

RESOLUÇÃO CONSUP/IFRJ Nº ..., DE ... DE DE 2020 

Estabelece diretrizes para a realização de atividades pedagógicas não presenciais 
(APNPs) e o atendimento da carga horária letiva nos cursos 
da situação de pandemia de Covid-19. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 1
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 

scola e garantia de padrão de qualidade; 
a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional; 
a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 

estudantes; 
a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
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s os estudantes e servidores, um 

Importante incluir a garantia ao acesso à tecnologia (internet e aparelhos) a todos os 
requisito para implementação de APNPs. 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de 

tre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), 
que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os 
subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares); 

s) semestre (s) complementar (es) haverá período 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 

Diretrizes para o desenvolvimento de Atividades Pedagógicas Não Presenciais 
(APNPs) no âmbito dos cursos do IFRJ, em decorrência da situação de pandemia de 

Anexo à Resolução IFRJ/CONSUP nº XX, de xx de xxxx de 2020 

Estabelece diretrizes para a realização de atividades pedagógicas não presenciais 
(APNPs) e o atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – IFRJ, nomeado 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando: 

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 

elho Nacional de Saúde para o Ministério da 
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Educação –
saúde, enquanto durar a pandemia.
- os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 
curriculares 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;
- a declaração da Organização M
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;
- a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019
- a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentame
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
- o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da em
de importância internacional decorrente do coronavírus;
- a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
Trabalho – 
empregados, apren
- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situa
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade d
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid
- a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos c
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid
- Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das 
aulas presenciais por aulas em meios digitais, enqu
pandemia do novo coronavírus 
de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 
2020; 
- a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Ope
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações.

Rio de Janeiro Não há contribuições nesta parte.

Pinheiral 
Concordo com as atividades APNPs. A meu ver já era pra ter começado. Estamos 
atrasados. 

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de 
semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado 
que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os 
subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi 
do IFRJ. 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período 
de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar;
 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
– que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 

saúde, enquanto durar a pandemia. 
os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 

curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus; 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
 MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

empregados, aprendizes e estagiários adolescentes; 
a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 

estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situa
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade d
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19);

Portaria 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 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Ope
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações. 
Não há contribuições nesta parte. 
Concordo com as atividades APNPs. A meu ver já era pra ter começado. Estamos 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de 
semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), 
que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os 
subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi 

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediant
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período 
e matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar; 
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que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 

os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 
nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 

profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ; 

undial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui 
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional; 

Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
nto da emergência de saúde pública de importância internacional 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 
ergência de saúde pública 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid-19; 

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
ursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 

19); 
Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das 

anto durar a situação de 
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 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 

Concordo com as atividades APNPs. A meu ver já era pra ter começado. Estamos 

calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de 

(s) 2020.3 (e subsequentes), 
que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os 
subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 



Pró

 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obri
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente; 
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas d
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva 
nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de 
Covid-19. 
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com 
os aspectos
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio 
da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 
incentivá-los a permanecer nos es
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 
ser implementado após a concordâ
 
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 
 
Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação 
(TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a autonomia 
dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificid
próprias. 
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os materiais 
necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos alunos.
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social re
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e co
educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
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§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente;  

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas dos cursos; 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva 
nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com 
os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio 
da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 
ser implementado após a concordância da mesma.  

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS - APNPs

Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação 
(TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a autonomia 
dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificid

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os materiais 
necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos alunos.

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e co
educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
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gatórios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 

autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva 
nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com 

psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 

desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio 
da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 

APNPs 

se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 

forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação 
(TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a autonomia 
dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e realidades 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os materiais 
necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos alunos. 

comendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências do 
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V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vín
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou transform
dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na modalidade de Educação 
a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência,
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam e 
planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do P
curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de ma
campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto com os 
estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser p
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas 
de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com o
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricul
indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docen
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horár
ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por APNPs, 
total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais
deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a oferta somente 
quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
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minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais d

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e competências;
manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

afastados do ambiente físico do campus; e, 
priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 

ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou transform
dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na modalidade de Educação 
a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam e 
planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do P
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
iscente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de cada 
campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto com os 
estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações sanitárias.

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas 
de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar; 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricul
indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horár
ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por APNPs, 
total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais
deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a oferta somente 
quando for possível o retorno às atividades presenciais.  
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minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e competências; 
manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

culo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou transformação 
dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na modalidade de Educação 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
em todo ou em parte, de maneira a 

permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam e 
planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
iscente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

terial físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de cada 
campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto com os 
estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações sanitárias. 

ropostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas 
de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar;  

s discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 

tes, com base nestas diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs deverá 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 

para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por APNPs, 
total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais e/ou práticas, 
deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a oferta somente 
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§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas 
e registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão seu 
caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com apoio 
da equipe multiprofissional, quando necessário.
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de 
planos de trabalhos específicos, aprovados pelo
ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos 
profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional 
de Educação 
disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das 
práticas profissionais de estágio.
 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para 
o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de 
Ensino e Aprendizagem 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientaç
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como se
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras de 
bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do pro
de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de citações 
e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disp
módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades pro
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário da 
turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
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§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas 
e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão seu 
caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com apoio 

multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de 
planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados 
ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos 
profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional 
de Educação - CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam 
disciplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das 
práticas profissionais de estágio. 

4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para 
o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de 
Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

lina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras de 
bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do pro
de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de citações 
e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário da 
turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 
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§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 

respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão seu 
caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com apoio 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de 

s colegiados de cursos e apensados 
ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos 
profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional 

eles cursos que não estejam 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das 

4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para 
o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
lina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 

estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
aprendizagem a serem utilizados; 

ões e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras de 
bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou 
de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de citações 
e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas);  

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro no 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
postas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário da 
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VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos integrad
(PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, 
para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo de 
três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas.  
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes p
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 
 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 
previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado devidamente 
registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e a 
distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
 
§ 3º Recomen
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 
mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação 
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 
processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encam
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no calendário 
acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em pl
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a 
articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por meio de APNPs, 
considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveita
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
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A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 

eita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos integrad
(PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, 
para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo de 

três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.  

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 
previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado devidamente 
egistrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e a 
distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 
mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 
processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no calendário 
acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em pl
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-
as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a 

iculação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por meio de APNPs, 
considerando o contexto do isolamento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  
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A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
eita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos integradores 
(PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, 
para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual - SIGAA. 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo de 

três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
ara o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 

campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 

de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 
previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado devidamente 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e a 
distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 
mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 

inhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no calendário 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

-se considerar, também, 
as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a 

iculação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por meio de APNPs, 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
mento nos componentes 

curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
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§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio
organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem 
baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino
de forma equânime, salvo determinação legal em contr
 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA
concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
estejam alinhadas àquelas
planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição da
recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes neces
juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das condições 
existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização 
e fornecimento de materiais aos estud
medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 
inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino e
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias 
para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
retomadas.
 
Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avalia
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
 
 
DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LET
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de 
ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs.
 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser pr
ações: 
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
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§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de ensino, 
organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem 
baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino
de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados em 
concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos 
planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de 
recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de curso, 
juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das condições 
existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização 
e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando
medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 

lizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias 
para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade destas serem 

 

Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LET
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de 
ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 

tomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser pr

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

41 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
ou médio técnico e da diretoria de ensino, 

organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem 
baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino-aprendizagem 

 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
EPT), bem como dos cursos ofertados em 

concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as APNPs 
estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos 

planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 

s atividades e das estratégias de 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 

sidades específicas, o docente, a coordenação de curso, 
juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das condições 
existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização 

antes nessas condições, observando-se as 
medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 

m andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias 

possibilidade destas serem 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas – 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 

carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de 
ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 

tomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
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como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 
social; 
II - momento formativo para os servidores a respeito dos
ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas 
presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar o 
planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos pr
cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias para 
continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos.
 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs se
executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.
 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
multidisciplinares, interdisciplinares e tr
simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de 
conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o atendimento da 
carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os col
direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de atendimento 
da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes.
 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DI
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, caracterizada 
pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos cursos poderão 
aprovar a reorganização da oferta de
desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PP
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro 
com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa 
pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, apensada ao PPC e 
encaminhada à PROEN.
 
Art. 15º A reorgani
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando h
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria deverão 
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como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem 
ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas 
presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar o 
planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares dos 
cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias para 
continuidade da formação acadêmica do estudante;  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs se
executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação 
simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de 
conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o atendimento da 
carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados pelas 
direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de atendimento 
da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes.

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DI
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, caracterizada 
pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos cursos poderão 
aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares previstos nos PPCs, 

 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem reorganizados 
com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa 
pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, apensada ao PPC e 
encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando h
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 

rágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria deverão 
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como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

procedimentos que devem 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar o 
planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 

ogramados nos diferentes componentes curriculares dos 
cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias para 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
APNPs e no SIGAA, em 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
ansdisciplinares, com a participação 

simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de 
conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o atendimento da 

egiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados pelas 
direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de atendimento 
da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, caracterizada 
pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos cursos poderão 

componentes curriculares previstos nos PPCs, 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

 
destes componentes curriculares a serem reorganizados 

com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa 
pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, apensada ao PPC e 

zação prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

rágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria deverão 
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realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização das 
disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 
presencial. 
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade
acadêmicos. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para aces
 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvo
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros 
materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta 
de Tecnologia e Inovação em Educ
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fever
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu 
uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios 
existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante 
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas 
as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estág
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação 
específica junto à Pró
Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e excep
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, 
pela PROEN.

Realengo 

Há um debate sobre as grandes diferenças entre o ensino técnico (médio) e ensino 
superior, e esta minuta é 
estudantes de graduação, o que cria apenas um cenário para situações com muitas 
diferenças. O estudante secundarista faz parte de uma turma, não tem uma grade 
tão flexível e dinâmica, passa menos tempo na es
muitos têm seus planejamentos para passar no ENEM, etc. O estudante de 
graduação tem mais autonomia, e seus planos não são visualizados tanto pela 
perspectiva de turma e sala de aula, e mais por sua grade e periodização atra
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização das 
disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 

 

o calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros 
materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta 
de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 

- durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu 
uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios 

stentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante 
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas 
as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estág
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação 
específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e 
Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, 
pela PROEN. 
Há um debate sobre as grandes diferenças entre o ensino técnico (médio) e ensino 
superior, e esta minuta é para contemplar tanto os secundaristas quanto os 
estudantes de graduação, o que cria apenas um cenário para situações com muitas 
diferenças. O estudante secundarista faz parte de uma turma, não tem uma grade 
tão flexível e dinâmica, passa menos tempo na escola (se forma em 3 ou 4 anos), 
muitos têm seus planejamentos para passar no ENEM, etc. O estudante de 
graduação tem mais autonomia, e seus planos não são visualizados tanto pela 
perspectiva de turma e sala de aula, e mais por sua grade e periodização atra
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realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização das 
disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 

o calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 

lvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros 
materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta 

ação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
- como lives ou 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 

eiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu 
uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios 

stentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante 
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e 

cionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, 

Há um debate sobre as grandes diferenças entre o ensino técnico (médio) e ensino 
para contemplar tanto os secundaristas quanto os 

estudantes de graduação, o que cria apenas um cenário para situações com muitas 
diferenças. O estudante secundarista faz parte de uma turma, não tem uma grade 

cola (se forma em 3 ou 4 anos), 
muitos têm seus planejamentos para passar no ENEM, etc. O estudante de 
graduação tem mais autonomia, e seus planos não são visualizados tanto pela 
perspectiva de turma e sala de aula, e mais por sua grade e periodização através de 



Pró

 

uma visão mais individualizada. É importante que se evidencie as diferenças e se 
pense com qualidade as particularidades de cada segmento estudantil.

Pinheiral 
Concordo com as atividades APNPs. A meu ver já era pra ter começado. Estamos 
atrasados. 

Pinheiral 
Concordo com as atividades APNPs. A meu ver já era pra ter começado. Estamos 
atrasados. 

Engenheiro Paulo de 
Frontin A prevenção  é importante, mas a saquencia de atividades também.

Realengo 

Todo o posicionamento sobre manter
COVID-19 é válido! É nosso dever como agentes de saúde, pessoas, familar, amigo, 
e ser pensante, é estar adequado a toda medida que tem por objetivo a proteção à 
saúde! Mas também penso que é uma decisão difícil porque existe uma p
estudantes que não terá condições de ter acesso a esse método de ensino, reflito 
sobre essa decisão difícil....

Realengo Sem modificações.

Realengo 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:
- a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Ar
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola e garantia de padrão de qualidade;
- a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional;
- a Lei 11.788, d
estudantes;
- a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
Educação –
saúde, enquanto durar a pandemia.
- os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;
- a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Púb
- a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (20
- a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
- o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus;
- a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Públi
Trabalho – 
empregados, aprendizes e estagiários adolescentes;
- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano l
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 2
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid
- a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid
- Portaria MEC 544, de 16 de junho

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
uma visão mais individualizada. É importante que se evidencie as diferenças e se 
pense com qualidade as particularidades de cada segmento estudantil.
Concordo com as atividades APNPs. A meu ver já era pra ter começado. Estamos 

Concordo com as atividades APNPs. A meu ver já era pra ter começado. Estamos 

A prevenção  é importante, mas a saquencia de atividades também.
Todo o posicionamento sobre manter-se protegido para retardar a dissipação do 

19 é válido! É nosso dever como agentes de saúde, pessoas, familar, amigo, 
e ser pensante, é estar adequado a toda medida que tem por objetivo a proteção à 
saúde! Mas também penso que é uma decisão difícil porque existe uma p
estudantes que não terá condições de ter acesso a esse método de ensino, reflito 
sobre essa decisão difícil.... 
Sem modificações. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Ar
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola e garantia de padrão de qualidade; 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional; 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes; 

a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
– que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 

saúde, enquanto durar a pandemia. 
os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 

curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 

em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;
a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 

definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (20

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus; 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Públi
 MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

empregados, aprendizes e estagiários adolescentes; 
a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 

estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 2
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid

rtaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19);

Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das 
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uma visão mais individualizada. É importante que se evidencie as diferenças e se 
pense com qualidade as particularidades de cada segmento estudantil. 
Concordo com as atividades APNPs. A meu ver já era pra ter começado. Estamos 

Concordo com as atividades APNPs. A meu ver já era pra ter começado. Estamos 

A prevenção  é importante, mas a saquencia de atividades também. 
retardar a dissipação do 

19 é válido! É nosso dever como agentes de saúde, pessoas, familar, amigo, 
e ser pensante, é estar adequado a toda medida que tem por objetivo a proteção à 
saúde! Mas também penso que é uma decisão difícil porque existe uma parte dos 
estudantes que não terá condições de ter acesso a esse método de ensino, reflito 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DO RIO DE JANEIRO – IFRJ, nomeado 

em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando: 

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

e 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 

a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 

os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 

em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ; 
a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 

definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui 
lica de Importância Internacional; 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

de março de 2020, e posteriores alterações, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
etivo da educação básica e do ensino 

superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid-19; 

rtaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 

19); 
de 2020, que dispõe sobre a substituição das 



Pró

 

aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 
pandemia do novo coronavírus 
de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e n
2020; 
- a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações.

Realengo 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TE
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:
- a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VI
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola e garantia de padrão de qualidade; 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;
- a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de
estudantes; 
da Educação 
saúde, enquanto durar a pa
- os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ ;
- a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de 
3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional ( ESPIN) em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coron
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019; 
posteriores alterações , que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus; 
Ministério Público do Trabalho 
trabalhadores, empregados, aprendizes e estagiários adolescentes;
- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais so
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid
- a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid
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 d
- a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações.

Rio de Janeiro 

Importante constar nos marcos legais a normativa institucional que deve 
acesso à 
tecnologia (internet e aparelhos) a todos os estudantes e servidores, um pré
para 
implementação de APNPs.

Engenheiro Paulo de 
Frontin CONCORDO
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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 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VI
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola e garantia de padrão de qualidade; - a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;

1.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de
estudantes; - a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério 
da Educação – que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 
saúde, enquanto durar a pandemia. 

os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
e cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ ;
a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 

definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional; 
3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional ( ESPIN) em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); - a Lei 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019; - o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e 
posteriores alterações , que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus; - a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo 

tério Público do Trabalho – MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos 
trabalhadores, empregados, aprendizes e estagiários adolescentes;

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19); 

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 

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; 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações. 
Importante constar nos marcos legais a normativa institucional que deve 

tecnologia (internet e aparelhos) a todos os estudantes e servidores, um pré

implementação de APNPs. 
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aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 
19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 

º 473, de 12 de maio de 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
CNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – IFRJ, nomeado 

em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando: 

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 

1.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério 

que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 

os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
e cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ ; 
a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 

definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui 
Saúde Pública de Importância Internacional; - a Portaria 188, de 

3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional ( ESPIN) em decorrência da 

a Lei 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 

966, de 11 de março de 2020, e 
posteriores alterações , que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos 

trabalhadores, empregados, aprendizes e estagiários adolescentes; 
a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 

bre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid-19; 

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 

19); - Portaria MEC 544, 
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 
19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 

Importante constar nos marcos legais a normativa institucional que deve garantir o 

tecnologia (internet e aparelhos) a todos os estudantes e servidores, um pré-requisito 



Pró

 

Duque de Caxias De acordo. 

Pinheiral 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:
- a Constituição Fe
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola e garantia de padrão de qualidade;
- a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as dire
educação nacional;
- a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes;
- a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
Educação –
saúde, enquanto durar a pandemia.
- os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, d
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;
- a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo corona
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;
- a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019
- a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pel
- o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus;
- a A Nota Técnica 05, 
Trabalho – 
empregados, aprendizes e estagiários adolescentes;
- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores altera
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
- o Parecer d
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária m
- a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coro
- Portaria 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 
de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 
2020; 
- a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações.

Niterói 

Incluir o Estatuto da Criança e do A
Incluir o Estatuto da Juventude
Incluir o Estatuto da Pessoa com Deficiência
Incluir a Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, e a Lei n. 13.409, de 28 de 
setembro de 2016, que tratam de Políticas de Ações Afirmativas de cotas (renda, 
raça e deficiência). Isso porque os estudantes que ingressaram via reserva de vagas 
fazem parte de grupos em situação de vulnerabilidade. Logo a Pandemia poderá 
atingir cada um desses grupos de forma mais intensa, reduzindo a qualidade de vida 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola e garantia de padrão de qualidade; 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as dire
educação nacional; 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes; 

a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
– que trata de estágios e atividades práticas para o

saúde, enquanto durar a pandemia. 
os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 

curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 
profissional técnica de nível médio, demais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

corrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019
a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus; 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
 MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

empregados, aprendizes e estagiários adolescentes; 
a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores altera

estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia por Covid

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19);

Portaria 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 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações. 
Incluir o Estatuto da Criança e do Adolescente 
Incluir o Estatuto da Juventude 
Incluir o Estatuto da Pessoa com Deficiência 
Incluir a Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, e a Lei n. 13.409, de 28 de 
setembro de 2016, que tratam de Políticas de Ações Afirmativas de cotas (renda, 

iciência). Isso porque os estudantes que ingressaram via reserva de vagas 
fazem parte de grupos em situação de vulnerabilidade. Logo a Pandemia poderá 
atingir cada um desses grupos de forma mais intensa, reduzindo a qualidade de vida 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

46 

DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – IFRJ, nomeado 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, 
nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando: 

deral de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência 

a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 

a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da 
que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de 

os projetos pedagógicos dos cursos, os regulamentos institucionais, as diretrizes 
curriculares nacionais para cursos de graduação e as diretrizes para a educação 

emais documentos legais que regulam a oferta 
de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ; 

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
vírus (Covid-19) constitui 

uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional; 
a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 

a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
corrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

o Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas de ensino não presenciais para fins de 

ínima anual, em razão da pandemia por Covid-19; 
a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 

sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto 
19); 

Portaria 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 

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 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 

Incluir a Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, e a Lei n. 13.409, de 28 de 
setembro de 2016, que tratam de Políticas de Ações Afirmativas de cotas (renda, 

iciência). Isso porque os estudantes que ingressaram via reserva de vagas 
fazem parte de grupos em situação de vulnerabilidade. Logo a Pandemia poderá 
atingir cada um desses grupos de forma mais intensa, reduzindo a qualidade de vida 
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e gerando evasão escol

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que n
semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), 
que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os 
subsequentes, enquanto não for possível o ensino prese
do IFRJ. 
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos comple
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período 
de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, 
rendimento escolar;
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situaç
(caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente; 
 
§ 7 Os componente
para integralização das disciplinas dos cursos;
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
e gerando evasão escolar, o que demanda ações institucionais estratégicas.
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de 
semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), 
que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os 
subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi 

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos comple

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período 
de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar; 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente;  

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas dos cursos; 
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ar, o que demanda ações institucionais estratégicas. 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 

ão podem ser oferecidos. Ou abertura de 
semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), 
que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os 

ncial no âmbito dos campi 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
sem prejuízo ao seu coeficiente de 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
ões locais específicas. 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 

s curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
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7. SEGUNDO ITEM DO QUESTIONÁRIO DO 

Art. 1º Estabelecer diretrizes 
não Presenciais (APNPs) e para
em decorrência das medidas de
§ 1º. As Atividades Pedagógicas
visam ofertar os conteúdos e 
curricular, em seus respectivos

§ 2º. As APNPs devem ser o
possível, contextualizadas com
com vistas a desenvolverem atividades
e/ou transdisciplinares, oportunizando
do campus, manter contato com
 

Paracambi 

Bem, diante destas portarias, acho importante pelo menos no momento ter aula não 
presencial. Isso pode ser feito de maneira em que a instituição possa distribuir pacotes 
de Internet, para quem não tiver como ter internet em casa. Pelo menos nesse 
momento, ofertar as matérias pedagógicas a distância, vendo a dificuldade de uma 
matéria exata ser a distância.

Paracambi S/C. 

São João de Meriti 
Se fosse para ter aulas onlines que fossem voltadas à matérias na qual estaríamos 
aprendendo presencialmente.

Rio de Janeiro 

A primeira e mais preemente demanda para resolver esta situação e prover
Internet e equipamento satisfatório (computador) a todo aluno que não tenha essa 
condição. 
● Compra de chips de acesso 
de todos os campi.
● Levantamento dos alunos que n
campus. 
● Planejamento do atendimento aos alunos com doaç
necessitarem.
 ● Alunos cuja vizinhança n
impresso nas suas residências ou (ii) reserv
distanciamento social e higienização que atenda à segurança no campus que fosse 
mais próximo e permitisse deslocamento seguro.

Nilópolis 
No parágrafo primeiro é importante que fiquem explicitados claramente o que são 
OBJETIVOS ESSENCIAIS DA APRENDIZAGEM.

Nilópolis Nada a dizer.

Nilópolis 
A questão da evasão é sim muito importante, mas temo que a apnp exclua alunos que 
não possuem boa conexão com a internet.

Nilópolis 
As avaliações deveriam ser preferencialmente 
algum portal, tendo uma prazo pra ser concluída.

Rio de Janeiro 

Podem utilizar plataforma , até mesmo zap pois não requer pacotes de dados. 
Muito difícil o aluno que não tem um celular em casa .
Se for o caso até mesmo
Não pode é  continuar parado no tempo.
Pois o tempo passa .

São João de Meriti Válido o incentivo à permanência nos estudos.

Rio de Janeiro 
§2°... manter contato com os estudantes, contribuir para a saúde mental dos discentes 
nesse momento de isolamento,  e incentivá

Arraial do Cabo Estou de acordo
Rio de Janeiro Não tenho observações a fazer.
Arraial do Cabo Discordo 
Rio de Janeiro Nada a comentar.
Volta Redonda Creio que as APNPs será uma boa solução para que nós alunos retomem às atividades, 
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SEGUNDO ITEM DO QUESTIONÁRIO DO LIME SURVEY 

 institucionais para a realização de Atividades
para o atendimento da carga horária letiva nos
de enfrentamento à pandemia de Covid-19.   

Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em
 objetivos essenciais de aprendizagem, em cada

respectivos Projetos Políticos dos Cursos (PPCs).   

ofertadas de forma preferencialmente assíncronas
com a situação atual, além de trabalhar os temas

atividades disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares
oportunizando à equipe docente, com apoio da gestã

com os estudantes e incentivá-los a permanecer

Bem, diante destas portarias, acho importante pelo menos no momento ter aula não 
presencial. Isso pode ser feito de maneira em que a instituição possa distribuir pacotes 
de Internet, para quem não tiver como ter internet em casa. Pelo menos nesse 
momento, ofertar as matérias pedagógicas a distância, vendo a dificuldade de uma 

xata ser a distância. 

Se fosse para ter aulas onlines que fossem voltadas à matérias na qual estaríamos 
aprendendo presencialmente. 
A primeira e mais preemente demanda para resolver esta situação e prover
Internet e equipamento satisfatório (computador) a todo aluno que não tenha essa 

 Compra de chips de acesso à internet para os alunos e servidores que necessitarem, 
de todos os campi. 

 Levantamento dos alunos que não têm acesso a computador ou smartphone em cada 

 Planejamento do atendimento aos alunos com doações de equipamentos aos que 
necessitarem. 

 Alunos cuja vizinhança não tenha sinal de Internet poderiam (i) receber material 
impresso nas suas residências ou (ii) reservar laboratórios de informática com 
distanciamento social e higienização que atenda à segurança no campus que fosse 
mais próximo e permitisse deslocamento seguro. 
No parágrafo primeiro é importante que fiquem explicitados claramente o que são 

ETIVOS ESSENCIAIS DA APRENDIZAGEM. 
Nada a dizer. 
A questão da evasão é sim muito importante, mas temo que a apnp exclua alunos que 
não possuem boa conexão com a internet. 
As avaliações deveriam ser preferencialmente assincronas, ou serem realizadas em 
algum portal, tendo uma prazo pra ser concluída. 
Podem utilizar plataforma , até mesmo zap pois não requer pacotes de dados. 
Muito difícil o aluno que não tem um celular em casa . 
Se for o caso até mesmo com apostilhado.  
Não pode é  continuar parado no tempo. 
Pois o tempo passa . 
Válido o incentivo à permanência nos estudos. 
§2°... manter contato com os estudantes, contribuir para a saúde mental dos discentes 

momento de isolamento,  e incentivá-los a permanecer nos estudos.
Estou de acordo 
Não tenho observações a fazer. 

Nada a comentar. 
Creio que as APNPs será uma boa solução para que nós alunos retomem às atividades, 
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Atividades Pedagógicas 
 cursos do IFRJ, 

em estratégias que 
cada componente 

assíncronas e, quando 
temas transversais 

interdisciplinares 
gestão pedagógica 

permanecer nos estudos. 

Bem, diante destas portarias, acho importante pelo menos no momento ter aula não 
presencial. Isso pode ser feito de maneira em que a instituição possa distribuir pacotes 
de Internet, para quem não tiver como ter internet em casa. Pelo menos nesse 
momento, ofertar as matérias pedagógicas a distância, vendo a dificuldade de uma 

Se fosse para ter aulas onlines que fossem voltadas à matérias na qual estaríamos 

A primeira e mais preemente demanda para resolver esta situação e prover acesso à 
Internet e equipamento satisfatório (computador) a todo aluno que não tenha essa 

à internet para os alunos e servidores que necessitarem, 

utador ou smartphone em cada 

ões de equipamentos aos que 

ão tenha sinal de Internet poderiam (i) receber material 
ar laboratórios de informática com 

distanciamento social e higienização que atenda à segurança no campus que fosse 

No parágrafo primeiro é importante que fiquem explicitados claramente o que são 

A questão da evasão é sim muito importante, mas temo que a apnp exclua alunos que 

assincronas, ou serem realizadas em 

Podem utilizar plataforma , até mesmo zap pois não requer pacotes de dados.  

§2°... manter contato com os estudantes, contribuir para a saúde mental dos discentes 
los a permanecer nos estudos. 

Creio que as APNPs será uma boa solução para que nós alunos retomem às atividades, 
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mesmo que remotamente uma vez que se estivesse presencialmente neste exato 
momento estaríamos concluído mais período. Creio que APNPs seria uma boa solução 
para que a carga 
sucesso. 

Engenheiro Paulo de 
Frontin Não possuo observações.

São Gonçalo 

Se possível, para a realização das APNPs, deve
professor e aluno, para que suas 
horária também deve ser justa para cada aluno, pois nem todos possuem a mesma 
rotina diária.

Nilópolis Ok. 
Rio de Janeiro Eu concordo
Rio de Janeiro Ver comentário anterior.

Rio de Janeiro 
Concordo, mas
dar condições para todos os alunos acompanharem esses estudos.

Realengo Se houver aulas online vou fazer todas.

Rio de Janeiro 

Apoio a questão das APSPs serem ofertadas de forma 
uma forma de deixar o aluno organizar melhor seus estudos e ao mesmo tempo ajuda 
quem tem dificuldade de acesso á internet.

Paracambi 

Acredito que é imprescindível que façamos um rearranjo da carga horária letiva, visto 
que nosso Instituto tem uma série de fatores complicadores que inviabilizariam o 
cumprimento de 100% da carga: podemos pensar nas disciplinas que demandam 
práticas laboratoriais, por exemplo, mas também na carga horária geralmente já elevada 
em todos os nosso
exige que ajustes sejam feitos. Se, nos Campi, vemos alunos que passam o dia em 
nossas dependências, se todos os docentes não tiverem em mente que são 
modalidades completamente distintas, 
impraticável de horas de atividades e exigências para o nosso alunado. Há de se levar 
em consideração que muitos estão em situação de vulnerabilidade social, que estão em 
casa, com os pais e irmãos (que também p
cumprimento de suas atividades escolares), outros tantos, invariavelmente, podem estar 
tendo que passar pelas dificuldades inerentes ao contágio pela Covid
parentes próximos ou deles próprios, dentre u
que, dentro do possível, há de se fazer um esforço não apenas para reduzir a carga 
horária das disciplinas, bem como para propor atividades transdisciplinares que possam 
dar conta de duas 
estratégias de avaliação).

Volta Redonda concordo 

São Gonçalo 

O primeiro parágrafo do artigo 1° esclarece que as APNPs terão a presença de 
conteúdos. Sendo assim, acho injusto, pois muitas pessoas podem não entender e 
"para trás", mesmo o Instituto garantindo o suporte após a pandemia. Além disso, a 
explicação no meio virtual não fica como deveria, visto que a Internet também tem suas 
falhas. 

Nilópolis 

se são preferencialmente assíncronas, quer dizer que ela pode
um problema pois sabemos que essa forma implica que os discentes e docentes tenham 
um tecnologia, um tempo e espaço que nem todos tem

Volta Redonda 

Uma ótima alternativa para driblar essa situação que estamos vivendo. Mas poderia
criar uma plataforma para os estudos, porque certos aplicativos são difíceis de se 
utilizar. 

Volta Redonda Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
Realengo Nada a acrescentar

Pinheiral 

É preciso que tenha todos os conteúdos do ano 
antes mesmo das avaliações do primeiro bimestre, ou seja, não tivemos nem matérias 
suficientes. Acredito que seja necessário todo o conteúdo desse ano e em tempo 
reduzido para não atrapalhar o próximo ano.

Volta Redonda 

É de extrema importância saber se todos os alunos teriam acesso  frequente aos 
contatos que a equipe fizesse. 
Acho válido para os alunos para não ocorrer a desistência e atraso na formação de cada 
aluno . 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
mesmo que remotamente uma vez que se estivesse presencialmente neste exato 
momento estaríamos concluído mais período. Creio que APNPs seria uma boa solução 
para que a carga horária do período 2020.0 e 2020.1 possam ser efetuadas com 

Não possuo observações. 
Se possível, para a realização das APNPs, deve-se manter o constante contato entre 
professor e aluno, para que suas necessidades sejam atendidas pela escola. A carga 
horária também deve ser justa para cada aluno, pois nem todos possuem a mesma 
rotina diária. 

Eu concordo 
Ver comentário anterior. 
Concordo, mas tais medidas só devem ser aplicadas após o trabalho da instituição em 
dar condições para todos os alunos acompanharem esses estudos.
Se houver aulas online vou fazer todas. 
Apoio a questão das APSPs serem ofertadas de forma preferencialmente assíncrona. É 
uma forma de deixar o aluno organizar melhor seus estudos e ao mesmo tempo ajuda 
quem tem dificuldade de acesso á internet. 
Acredito que é imprescindível que façamos um rearranjo da carga horária letiva, visto 

nosso Instituto tem uma série de fatores complicadores que inviabilizariam o 
cumprimento de 100% da carga: podemos pensar nas disciplinas que demandam 
práticas laboratoriais, por exemplo, mas também na carga horária geralmente já elevada 
em todos os nossos cursos presenciais. A transposição presencial para não presencial 
exige que ajustes sejam feitos. Se, nos Campi, vemos alunos que passam o dia em 
nossas dependências, se todos os docentes não tiverem em mente que são 
modalidades completamente distintas, é altamente provável que haja uma sobrecarga 
impraticável de horas de atividades e exigências para o nosso alunado. Há de se levar 
em consideração que muitos estão em situação de vulnerabilidade social, que estão em 
casa, com os pais e irmãos (que também precisam do acesso aos meios remotos para o 
cumprimento de suas atividades escolares), outros tantos, invariavelmente, podem estar 
tendo que passar pelas dificuldades inerentes ao contágio pela Covid
parentes próximos ou deles próprios, dentre uma série de outros fatores. Pensamos 
que, dentro do possível, há de se fazer um esforço não apenas para reduzir a carga 
horária das disciplinas, bem como para propor atividades transdisciplinares que possam 
dar conta de duas - ou mais - disciplinas ao mesmo tempo, por exemplo (incluindo 
estratégias de avaliação). 

O primeiro parágrafo do artigo 1° esclarece que as APNPs terão a presença de 
conteúdos. Sendo assim, acho injusto, pois muitas pessoas podem não entender e 
"para trás", mesmo o Instituto garantindo o suporte após a pandemia. Além disso, a 
explicação no meio virtual não fica como deveria, visto que a Internet também tem suas 

se são preferencialmente assíncronas, quer dizer que ela pode
um problema pois sabemos que essa forma implica que os discentes e docentes tenham 
um tecnologia, um tempo e espaço que nem todos tem 
Uma ótima alternativa para driblar essa situação que estamos vivendo. Mas poderia
criar uma plataforma para os estudos, porque certos aplicativos são difíceis de se 

Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
Nada a acrescentar 
É preciso que tenha todos os conteúdos do ano letivo, já que as aulas foram suspensas 
antes mesmo das avaliações do primeiro bimestre, ou seja, não tivemos nem matérias 
suficientes. Acredito que seja necessário todo o conteúdo desse ano e em tempo 
reduzido para não atrapalhar o próximo ano. 
É de extrema importância saber se todos os alunos teriam acesso  frequente aos 
contatos que a equipe fizesse.  
Acho válido para os alunos para não ocorrer a desistência e atraso na formação de cada 
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mesmo que remotamente uma vez que se estivesse presencialmente neste exato 
momento estaríamos concluído mais período. Creio que APNPs seria uma boa solução 

horária do período 2020.0 e 2020.1 possam ser efetuadas com 

se manter o constante contato entre 
necessidades sejam atendidas pela escola. A carga 

horária também deve ser justa para cada aluno, pois nem todos possuem a mesma 

tais medidas só devem ser aplicadas após o trabalho da instituição em 
dar condições para todos os alunos acompanharem esses estudos. 

preferencialmente assíncrona. É 
uma forma de deixar o aluno organizar melhor seus estudos e ao mesmo tempo ajuda 

Acredito que é imprescindível que façamos um rearranjo da carga horária letiva, visto 
nosso Instituto tem uma série de fatores complicadores que inviabilizariam o 

cumprimento de 100% da carga: podemos pensar nas disciplinas que demandam 
práticas laboratoriais, por exemplo, mas também na carga horária geralmente já elevada 

s cursos presenciais. A transposição presencial para não presencial 
exige que ajustes sejam feitos. Se, nos Campi, vemos alunos que passam o dia em 
nossas dependências, se todos os docentes não tiverem em mente que são 

é altamente provável que haja uma sobrecarga 
impraticável de horas de atividades e exigências para o nosso alunado. Há de se levar 
em consideração que muitos estão em situação de vulnerabilidade social, que estão em 

recisam do acesso aos meios remotos para o 
cumprimento de suas atividades escolares), outros tantos, invariavelmente, podem estar 
tendo que passar pelas dificuldades inerentes ao contágio pela Covid-19, seja de 

ma série de outros fatores. Pensamos 
que, dentro do possível, há de se fazer um esforço não apenas para reduzir a carga 
horária das disciplinas, bem como para propor atividades transdisciplinares que possam 

o tempo, por exemplo (incluindo 

O primeiro parágrafo do artigo 1° esclarece que as APNPs terão a presença de 
conteúdos. Sendo assim, acho injusto, pois muitas pessoas podem não entender e ficar 
"para trás", mesmo o Instituto garantindo o suporte após a pandemia. Além disso, a 
explicação no meio virtual não fica como deveria, visto que a Internet também tem suas 

se são preferencialmente assíncronas, quer dizer que ela podem ser síncronas, é isso é 
um problema pois sabemos que essa forma implica que os discentes e docentes tenham 

Uma ótima alternativa para driblar essa situação que estamos vivendo. Mas poderia 
criar uma plataforma para os estudos, porque certos aplicativos são difíceis de se 

Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas 

letivo, já que as aulas foram suspensas 
antes mesmo das avaliações do primeiro bimestre, ou seja, não tivemos nem matérias 
suficientes. Acredito que seja necessário todo o conteúdo desse ano e em tempo 

É de extrema importância saber se todos os alunos teriam acesso  frequente aos 

Acho válido para os alunos para não ocorrer a desistência e atraso na formação de cada 



Pró

 

Volta Redonda 

As aulas online devem ser u
ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar vestibular. 
Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um grande acumulo de 
atividades, assim sendo possível, aprenderm
passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando acabar com as 
atividades. Entendemos que alguns professores terão a necessidade de passar 
trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. Porém, seria adequado
controle de quantas atividades serão proporcionada a nós alunos. 
      Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos de 
surpresa com essa pandem
criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das Instituições Federais. 
No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por estarmos aproximadamente 120 
dias parados, e gostaríamos
que vocês levarão isso em conta e encontrarão uma solução rapidamente e que não nos 
prejudique. 
       Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 
mantido muitos planos
planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período de interrupção fará 
grande diferença em noss
imediatas. 

Nilópolis Eu concordo com Art. 1°.
Nilópolis Satisfeito com o documento.
Realengo Deve ser melhor explicada

Rio de Janeiro 
APNPs de forma assíncrona é interessante, mas o aluno 
cumprir as atividades.

Rio de Janeiro 

Acho uma boa abordagem a priorização de atividades assíncronas porque permite que 
alunos com dificuldade de atender aos horários em que as atividades/aulas forem 
liberadas podendo realiza
aprendizado. No entanto, acho que  seria válido garantir um horário de interação entre 
os professores e os alunos visto que alguns podem apresentar dificuldade em aprender 
sem a conversa com um professor.
algumas horas para se comunicar com os alunos que desejarem para tirar dúvidas.

Rio de Janeiro 

"...gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e incentivá
permanecer nos estudos."
Ao falar isso, parece que foi deixado de lado o fato de que estamos passando por uma 
pandemia, logo pessoas perderam empregos, familiares e sua estabilidade mental 
durante esse período. 
Antes mesmo de se preocuparem em incentivar os estudantes a permanec
estudos, o mais correto seria questionar o por quê deles não permanecerem em tal.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Sem observação

Rio de Janeiro 

Concordo que tenha que ser preferencialmente assíncronas. Visto que, facilitaria ao 
aluno caso esse não p
marcado, deixando o com liberdade para acessar quando tivesse oportunidade. No 
entanto, sugiro que o professor possa se disponibilizar em algum horário ,previamente 
combinado, para que caso alg
conversar com o professor, fosse possível, visando também abranger os alunos que 
sentem mais dificuldade em aprender sem a explicação do professor.

Rio de Janeiro 

Ressalto aqui a importância de prefe
nesse momento, muitos estudantes também estão realizando outras ocupações em 
casa, além da possibilidade deles ou seus familiares estarem doentes e isso facilitaria 
caso não pudesse/conseguisse estar presente 
marcado, deixando
Portanto, sugiro que sejam assíncronas, fiquem disponibilizadas e que as atividades 
pedidas tenham prazos justos para serem realizadas.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

As atividades podem ser adaptadas para q os discentes não se sintam desestimulados. 
Pode- se adequar o currículo para atender melhor à todos.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o nosso 
ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar vestibular. 
Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um grande acumulo de 
atividades, assim sendo possível, aprendermos sem virarmos dependentes de 
passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando acabar com as 
atividades. Entendemos que alguns professores terão a necessidade de passar 
trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. Porém, seria adequado
controle de quantas atividades serão proporcionada a nós alunos. 

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos de 
surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna ter que 
criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das Instituições Federais. 
No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por estarmos aproximadamente 120 
dias parados, e gostaríamos que essa situação seja resolvida rapidamente. Sabemos 
que vocês levarão isso em conta e encontrarão uma solução rapidamente e que não nos 

 
Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 

mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos nossos 
planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva-los. Queremos poder planejar 
nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período de interrupção fará 
grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar muito se não tomarmos decisões 

Eu concordo com Art. 1°. 
Satisfeito com o documento. 
Deve ser melhor explicada 
APNPs de forma assíncrona é interessante, mas o aluno precisa ter um prazo para 
cumprir as atividades. 
Acho uma boa abordagem a priorização de atividades assíncronas porque permite que 
alunos com dificuldade de atender aos horários em que as atividades/aulas forem 
liberadas podendo realiza-las no horário que for mais confortável sem afetar seu 
aprendizado. No entanto, acho que  seria válido garantir um horário de interação entre 
os professores e os alunos visto que alguns podem apresentar dificuldade em aprender 
sem a conversa com um professor. Por exemplo, estar disponível um dia da semana por 
algumas horas para se comunicar com os alunos que desejarem para tirar dúvidas.
"...gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e incentivá
permanecer nos estudos." 
Ao falar isso, parece que foi deixado de lado o fato de que estamos passando por uma 
pandemia, logo pessoas perderam empregos, familiares e sua estabilidade mental 
durante esse período.  
Antes mesmo de se preocuparem em incentivar os estudantes a permanec
estudos, o mais correto seria questionar o por quê deles não permanecerem em tal.

Sem observação 
Concordo que tenha que ser preferencialmente assíncronas. Visto que, facilitaria ao 
aluno caso esse não possa/ não consiga estar presente em um aula online com horário 
marcado, deixando o com liberdade para acessar quando tivesse oportunidade. No 
entanto, sugiro que o professor possa se disponibilizar em algum horário ,previamente 
combinado, para que caso algum aluno viesse a ter alguma duvida e com isso preferir 
conversar com o professor, fosse possível, visando também abranger os alunos que 
sentem mais dificuldade em aprender sem a explicação do professor.
Ressalto aqui a importância de preferencialmente atividades assíncronas, visto que 
nesse momento, muitos estudantes também estão realizando outras ocupações em 
casa, além da possibilidade deles ou seus familiares estarem doentes e isso facilitaria 
caso não pudesse/conseguisse estar presente em uma aula online com horário 
marcado, deixando-o com liberdade para acessar quando tivesse oportunidade. 
Portanto, sugiro que sejam assíncronas, fiquem disponibilizadas e que as atividades 
pedidas tenham prazos justos para serem realizadas. 
As atividades podem ser adaptadas para q os discentes não se sintam desestimulados. 

se adequar o currículo para atender melhor à todos. 
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ma forma de nós aprendermos e não perdermos o nosso 
ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar vestibular. 
Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um grande acumulo de 

os sem virarmos dependentes de 
passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando acabar com as 
atividades. Entendemos que alguns professores terão a necessidade de passar 
trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. Porém, seria adequado manter o 
controle de quantas atividades serão proporcionada a nós alunos.  

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos de 

ia, e também a grande responsabilidade que se torna ter que 
criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das Instituições Federais. 
No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por estarmos aproximadamente 120 

que essa situação seja resolvida rapidamente. Sabemos 
que vocês levarão isso em conta e encontrarão uma solução rapidamente e que não nos 

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 
para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos nossos 

los. Queremos poder planejar 
nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período de interrupção fará 

a vida, e irá nos prejudicar muito se não tomarmos decisões 

precisa ter um prazo para 

Acho uma boa abordagem a priorização de atividades assíncronas porque permite que 
alunos com dificuldade de atender aos horários em que as atividades/aulas forem 

no horário que for mais confortável sem afetar seu 
aprendizado. No entanto, acho que  seria válido garantir um horário de interação entre 
os professores e os alunos visto que alguns podem apresentar dificuldade em aprender 

Por exemplo, estar disponível um dia da semana por 
algumas horas para se comunicar com os alunos que desejarem para tirar dúvidas. 
"...gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e incentivá-los a 

Ao falar isso, parece que foi deixado de lado o fato de que estamos passando por uma 
pandemia, logo pessoas perderam empregos, familiares e sua estabilidade mental 

Antes mesmo de se preocuparem em incentivar os estudantes a permanecerem nos 
estudos, o mais correto seria questionar o por quê deles não permanecerem em tal. 

Concordo que tenha que ser preferencialmente assíncronas. Visto que, facilitaria ao 
ossa/ não consiga estar presente em um aula online com horário 

marcado, deixando o com liberdade para acessar quando tivesse oportunidade. No 
entanto, sugiro que o professor possa se disponibilizar em algum horário ,previamente 

um aluno viesse a ter alguma duvida e com isso preferir 
conversar com o professor, fosse possível, visando também abranger os alunos que 
sentem mais dificuldade em aprender sem a explicação do professor. 

rencialmente atividades assíncronas, visto que 
nesse momento, muitos estudantes também estão realizando outras ocupações em 
casa, além da possibilidade deles ou seus familiares estarem doentes e isso facilitaria 

em uma aula online com horário 
o com liberdade para acessar quando tivesse oportunidade. 

Portanto, sugiro que sejam assíncronas, fiquem disponibilizadas e que as atividades 

As atividades podem ser adaptadas para q os discentes não se sintam desestimulados. 



Pró

 

Engenheiro Paulo de 
Frontin Sem considerações

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

As APNPs só podem ser 
essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade.

Arraial do Cabo De acordo com o texto.
Rio de Janeiro não é viavel

Realengo 

Mais uma vez, mencionam o ensino remoto porém não há 
esse tipo de ensino para que 100% dos alunos consigam ter acesso a um ensino 
adequado. 

Pinheiral 
Acho que é possível as APNPs dentro dos moldes das aulas a distância com apostilas e 
aulas online pra tirar dúvidas e principal

Arraial do Cabo 

"incentivá-los a permanecer nos estudos" é realmente muito importante.
Estou no último período e tinha planos de me inscrever no segundo Sisu porém não 
poderei por não ter concluído o técnico. É lamentável, 
federais como a UFRJ já retornaram as aulas e a nossa até agora nada. 
Senti que foi uma falta de respeito para com os alunos quando o diretor de ensino do 
meu campus enviou um e
no segundo Sisu se inscrevessem no enceja. 
Não fiz 7 períodos de curso, reprovei, resisti, fiz TCC, pra desistir do diploma de Técnico 
em Informática no IFRJ. Cabe a instituição ajudar os alunos a terem o que é de direito 
no tempo certo.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

O Art.1º menciona o "atendimento da carga horária letiva nos cursos". Isso significa que 
toda a carga horária do curso será realizada por meio de APNPs?  O parágrafo 1º 
destaca que essa medida será para cada componente curricular, poré
será respeitada a flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação de tais 
atividades às suas especificidades e realidades próprias. Dessa forma, fiquei com 
dúvida com relação ao cumprimento da carga horária e autonomia do docent
das APNPs para utilizá
precisam ser um pouco melhor detalhados, para facilitar o entendimento.

Pinheiral Concordo. 

Duque de Caxias 

" atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ":
verdadeira  instituição de ensino, porque vai agravar o abismo que separa aqueles que 
detêm equipamentos e tecnologia (e capacidade leitora e habilidades cognitivas e 
ambiente fammiliar apropriado ENTRE OUTRAS COISAS) daqueles que
Em outras palavras: se a carga horaria dos cursos for trabalhada em atividades não 
presenciais, teremos como resultado que as famílias mais bem organizadas e 
financeiramente mais bem estruturadas verão seus filhos alcançarem sucesso com as
APNP (porque estes devem ter acesso a bens culturais, por exemplo). Já as famílias 
que moram em lugares barulhentos, pobres, sem conexão decente, que não têm 
estímulo familiar aos estudos, estes que deveriam receber da escola a qualidade  que 
traria suas capacidades à tona (numa equiparação com os privilegiados),e stes sofrerão, 
pois precisarão se esforçar mais (muito mais) e nao obterão sucesso.  Adotar APNP 
para cumprir carga horária é INJUSTO com quem precisa da escola, é privilegiar os 
privilegiados e 

Pinheiral 

estas atividades à distância criarão mais desigualdades no âmbito de uma instituição 
federal, que deveria ser o mais igualitária possível. eu sou terminantemente contra 
salvar os de mais recurso e dei
recurso pra realizar atividades fora da escola. não podemos esquecer que ninguém se 
inscreveu para ensinos à distância de maneira alguma, que inclusive não tem a sua 
eficácia comprovada.

Pinheiral Concordo com as aulas não presenciais
Arraial do Cabo Acho um projeto muito bom e necessário e sou a favor.

Pinheiral Sou a favor
Pinheiral Concordo 

Pinheiral 

Acredito que a maior residência seria por parte de professores e não alunos.  A grande 
maioria adaptaria facilmente a está imigração. Aqueles com dificuldade teriam apoio do 
instituto tanto psicólogico quanto estrutural. A omissão em desrespeito com o aluno.

Volta Redonda A favor das atividades pedagógicas não presenciais
Engenheiro Paulo de O que impede o IFRJ de trabalhar com EAD? Porquê APNPs. E caso a resposta seja a 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

Sem considerações 
As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, assim, 
essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade.
De acordo com o texto. 
não é viavel 
Mais uma vez, mencionam o ensino remoto porém não há indícios de como irá ser feito 
esse tipo de ensino para que 100% dos alunos consigam ter acesso a um ensino 

 
Acho que é possível as APNPs dentro dos moldes das aulas a distância com apostilas e 
aulas online pra tirar dúvidas e principalmente das disciplinas técnicas.

los a permanecer nos estudos" é realmente muito importante.
Estou no último período e tinha planos de me inscrever no segundo Sisu porém não 
poderei por não ter concluído o técnico. É lamentável, vide que outras instituições 
federais como a UFRJ já retornaram as aulas e a nossa até agora nada. 
Senti que foi uma falta de respeito para com os alunos quando o diretor de ensino do 
meu campus enviou um e-mail no mês passado sugerindo que os alunos inte
no segundo Sisu se inscrevessem no enceja.  
Não fiz 7 períodos de curso, reprovei, resisti, fiz TCC, pra desistir do diploma de Técnico 
em Informática no IFRJ. Cabe a instituição ajudar os alunos a terem o que é de direito 
no tempo certo. 
O Art.1º menciona o "atendimento da carga horária letiva nos cursos". Isso significa que 
toda a carga horária do curso será realizada por meio de APNPs?  O parágrafo 1º 
destaca que essa medida será para cada componente curricular, poré
será respeitada a flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação de tais 
atividades às suas especificidades e realidades próprias. Dessa forma, fiquei com 
dúvida com relação ao cumprimento da carga horária e autonomia do docent
das APNPs para utilizá-las em sua disciplina ou não. Acredito que esses pontos 
precisam ser um pouco melhor detalhados, para facilitar o entendimento.

" atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ": está inadequado para uma 
verdadeira  instituição de ensino, porque vai agravar o abismo que separa aqueles que 
detêm equipamentos e tecnologia (e capacidade leitora e habilidades cognitivas e 
ambiente fammiliar apropriado ENTRE OUTRAS COISAS) daqueles que
Em outras palavras: se a carga horaria dos cursos for trabalhada em atividades não 
presenciais, teremos como resultado que as famílias mais bem organizadas e 
financeiramente mais bem estruturadas verão seus filhos alcançarem sucesso com as
APNP (porque estes devem ter acesso a bens culturais, por exemplo). Já as famílias 
que moram em lugares barulhentos, pobres, sem conexão decente, que não têm 
estímulo familiar aos estudos, estes que deveriam receber da escola a qualidade  que 

capacidades à tona (numa equiparação com os privilegiados),e stes sofrerão, 
pois precisarão se esforçar mais (muito mais) e nao obterão sucesso.  Adotar APNP 
para cumprir carga horária é INJUSTO com quem precisa da escola, é privilegiar os 
privilegiados e tornar ainda mais difícil a vida dos demais. 
estas atividades à distância criarão mais desigualdades no âmbito de uma instituição 
federal, que deveria ser o mais igualitária possível. eu sou terminantemente contra 
salvar os de mais recurso e deixar pra trás, condenar, os que não dispõe de muito 
recurso pra realizar atividades fora da escola. não podemos esquecer que ninguém se 
inscreveu para ensinos à distância de maneira alguma, que inclusive não tem a sua 
eficácia comprovada. 

o com as aulas não presenciais 
Acho um projeto muito bom e necessário e sou a favor. 
Sou a favor 

Acredito que a maior residência seria por parte de professores e não alunos.  A grande 
adaptaria facilmente a está imigração. Aqueles com dificuldade teriam apoio do 

instituto tanto psicólogico quanto estrutural. A omissão em desrespeito com o aluno.
A favor das atividades pedagógicas não presenciais 
O que impede o IFRJ de trabalhar com EAD? Porquê APNPs. E caso a resposta seja a 
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consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, assim, 
essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade. 

indícios de como irá ser feito 
esse tipo de ensino para que 100% dos alunos consigam ter acesso a um ensino 

Acho que é possível as APNPs dentro dos moldes das aulas a distância com apostilas e 
mente das disciplinas técnicas. 

los a permanecer nos estudos" é realmente muito importante. 
Estou no último período e tinha planos de me inscrever no segundo Sisu porém não 

vide que outras instituições 
federais como a UFRJ já retornaram as aulas e a nossa até agora nada.  
Senti que foi uma falta de respeito para com os alunos quando o diretor de ensino do 

mail no mês passado sugerindo que os alunos interessados 

Não fiz 7 períodos de curso, reprovei, resisti, fiz TCC, pra desistir do diploma de Técnico 
em Informática no IFRJ. Cabe a instituição ajudar os alunos a terem o que é de direito 

O Art.1º menciona o "atendimento da carga horária letiva nos cursos". Isso significa que 
toda a carga horária do curso será realizada por meio de APNPs?  O parágrafo 1º 
destaca que essa medida será para cada componente curricular, porém o Art. 2º diz que 
será respeitada a flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação de tais 
atividades às suas especificidades e realidades próprias. Dessa forma, fiquei com 
dúvida com relação ao cumprimento da carga horária e autonomia do docente diante 

las em sua disciplina ou não. Acredito que esses pontos 
precisam ser um pouco melhor detalhados, para facilitar o entendimento. 

está inadequado para uma 
verdadeira  instituição de ensino, porque vai agravar o abismo que separa aqueles que 
detêm equipamentos e tecnologia (e capacidade leitora e habilidades cognitivas e 
ambiente fammiliar apropriado ENTRE OUTRAS COISAS) daqueles que não  os detêm.  
Em outras palavras: se a carga horaria dos cursos for trabalhada em atividades não 
presenciais, teremos como resultado que as famílias mais bem organizadas e 
financeiramente mais bem estruturadas verão seus filhos alcançarem sucesso com as 
APNP (porque estes devem ter acesso a bens culturais, por exemplo). Já as famílias 
que moram em lugares barulhentos, pobres, sem conexão decente, que não têm 
estímulo familiar aos estudos, estes que deveriam receber da escola a qualidade  que 

capacidades à tona (numa equiparação com os privilegiados),e stes sofrerão, 
pois precisarão se esforçar mais (muito mais) e nao obterão sucesso.  Adotar APNP 
para cumprir carga horária é INJUSTO com quem precisa da escola, é privilegiar os 

estas atividades à distância criarão mais desigualdades no âmbito de uma instituição 
federal, que deveria ser o mais igualitária possível. eu sou terminantemente contra 

xar pra trás, condenar, os que não dispõe de muito 
recurso pra realizar atividades fora da escola. não podemos esquecer que ninguém se 
inscreveu para ensinos à distância de maneira alguma, que inclusive não tem a sua 

Acredito que a maior residência seria por parte de professores e não alunos.  A grande 
adaptaria facilmente a está imigração. Aqueles com dificuldade teriam apoio do 

instituto tanto psicólogico quanto estrutural. A omissão em desrespeito com o aluno. 

O que impede o IFRJ de trabalhar com EAD? Porquê APNPs. E caso a resposta seja a 



Pró

 

Frontin falta de estrutura, o que fazem os precursores da proposta de APNP pensarem que os 
campi sem estrutura para EAD tenham estrutura para APNPs?

Rio de Janeiro Concordo c
Volta Redonda As APNPs são válidas e vejo que só tem a agregar conhecimentos as alunos.

Realengo 
Concordo com as APNPs principalmente para os formandos. Visto que essa é uma 
medida temporária

Rio de Janeiro 
Acho válido esse contado e 
alunos. É um meio de ocupar a mente nesse momento tão caótico que estamos vivendo.

Paracambi 

Não se deve estabelecer essas atividades com o propósito de contabilizar a carga 
horária, tão pouco seguir o
garantia que todos conseguirão obter êxito por diversas problemáticas, familiar, social, 
emocional, etc.
Uma alternativa bastante efetiva, seria optar por atividades que são bases para as 
disciplinas d
básica que poderia ser ofertada como reforço nas disciplinas de cálculo.

Realengo 

Exposição de conteúdo ao vivo é uma forma esclarecedora de aprendizado, enquanto 
está absorvendo o conte
absorvendo conteúdo errôneo, entretanto o consumo de dados a respeito dessa 
plataforma não é favorável a muitos estudantes em uma mesma conferência, podendo 
sobrecarregar, não alcançando o objetivo, é
maneira programada, data e horário.

Realengo 
Cadê o acompanhamento psicologico com a comunidade? cadê o princípio da equidade 
sendo levado em conta?

Nilópolis Nada a acrescentar...
Rio de Janeiro Concordo com a implementação de atividades não presenciais

Nilópolis 

Atividades assincronad e alguns encontros pelo meet, com aulas ao vivo ou um canal / 
chat ou fórum para dúvidas. Atividades de verificação dos objetivos e conteúdos das 
disciplinas. 

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Uso de plataforma  priorizando  o contato  dos alunos cm os professores.  Focar  em 
atividades  contextualizadas, visando  aproveitar  o conhecimento  adquirido  no período  
de suspensão  das aulas

Volta Redonda De acordo. 

Duque de Caxias 
Essas atividades não presenciais contribuí para segurança dos alunos em relação ao 
covid. 

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de construção para 
elaboração de uma solução alternativa e implementa

Nilópolis ok 

Volta Redonda 
Há  o risco  de muitos alunos acabarem  desanimado, ou até  mesmo ficando para trás  
no aprendizado

Arraial do Cabo 

Concordo, é necessário atividades assíncronas, para que os alunos ajustem o tempo 
que tem disponível com as aulas e atividades a serem realizadas, além de momentos ao 
vivo para tirar dúvidas.

Realengo 

O IFRJ Campus Realengo é totalmente voltado para área da saúde, por sua vez, tem 
suas especificidades, algo que as APNP's não leva em conta, 
ferramentas leves da saúde por meio digital? é preciso ter um contato e ver as 
expressões/sentimentos, como ter essa atividades interdisciplinares por esse meios 
digitais?. Isso não faz sentido, tudo fica robotizado e totalmente mecâ
características como aprendizado através dos meios digitais, não é nada inovador e 
fator para um crescimento humanizado , na real,  é voltar com os métodos antigos para 
novos tempos, ainda mais numa crise.

Rio de Janeiro De acordo. Mas os 
Duque de Caxias Não concordo com aula remota em substituição

Realengo . 

Realengo 
Não foi definido as disciplinas práticas e os estágio. Também não oferta opções para os 
alunos sem acesso a uma internet de 

Rio de Janeiro Concordo. 

Pinheiral 
Sim, esse é o caminho. Manter contato com os alunos e seus responsáveis, para que 
ambos, comunidade escolar e família caminhem juntos.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
falta de estrutura, o que fazem os precursores da proposta de APNP pensarem que os 
campi sem estrutura para EAD tenham estrutura para APNPs?
Concordo com o texto acima 
As APNPs são válidas e vejo que só tem a agregar conhecimentos as alunos.
Concordo com as APNPs principalmente para os formandos. Visto que essa é uma 
medida temporária 
Acho válido esse contado e contínuas aulas até mesmo para manter a motivação dos 
alunos. É um meio de ocupar a mente nesse momento tão caótico que estamos vivendo.
Não se deve estabelecer essas atividades com o propósito de contabilizar a carga 
horária, tão pouco seguir os PPCs de cada curso, a situação é excepcional, não há 
garantia que todos conseguirão obter êxito por diversas problemáticas, familiar, social, 
emocional, etc. 
Uma alternativa bastante efetiva, seria optar por atividades que são bases para as 
disciplinas de cada curso, tornando-as optativas, um exemplo disso é a matemática 
básica que poderia ser ofertada como reforço nas disciplinas de cálculo.
Exposição de conteúdo ao vivo é uma forma esclarecedora de aprendizado, enquanto 
está absorvendo o conteúdo pode esclarecer as dúvidas de maneira imediata, não 
absorvendo conteúdo errôneo, entretanto o consumo de dados a respeito dessa 
plataforma não é favorável a muitos estudantes em uma mesma conferência, podendo 
sobrecarregar, não alcançando o objetivo, é válido realizar fóruns, para tirar dúvida de 
maneira programada, data e horário. 
Cadê o acompanhamento psicologico com a comunidade? cadê o princípio da equidade 
sendo levado em conta? 
Nada a acrescentar... 

com a implementação de atividades não presenciais
Atividades assincronad e alguns encontros pelo meet, com aulas ao vivo ou um canal / 
chat ou fórum para dúvidas. Atividades de verificação dos objetivos e conteúdos das 

 
Uso de plataforma  priorizando  o contato  dos alunos cm os professores.  Focar  em 
atividades  contextualizadas, visando  aproveitar  o conhecimento  adquirido  no período  
de suspensão  das aulas 

 
Essas atividades não presenciais contribuí para segurança dos alunos em relação ao 

Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de construção para 
elaboração de uma solução alternativa e implementação das APNPs!

Há  o risco  de muitos alunos acabarem  desanimado, ou até  mesmo ficando para trás  
no aprendizado 
Concordo, é necessário atividades assíncronas, para que os alunos ajustem o tempo 

disponível com as aulas e atividades a serem realizadas, além de momentos ao 
vivo para tirar dúvidas. 
O IFRJ Campus Realengo é totalmente voltado para área da saúde, por sua vez, tem 
suas especificidades, algo que as APNP's não leva em conta, 
ferramentas leves da saúde por meio digital? é preciso ter um contato e ver as 
expressões/sentimentos, como ter essa atividades interdisciplinares por esse meios 
digitais?. Isso não faz sentido, tudo fica robotizado e totalmente mecâ
características como aprendizado através dos meios digitais, não é nada inovador e 
fator para um crescimento humanizado , na real,  é voltar com os métodos antigos para 
novos tempos, ainda mais numa crise. 
De acordo. Mas os projetos não seriam político-pedagógicos ?
Não concordo com aula remota em substituição 

Não foi definido as disciplinas práticas e os estágio. Também não oferta opções para os 
alunos sem acesso a uma internet de qualidade. 

Sim, esse é o caminho. Manter contato com os alunos e seus responsáveis, para que 
ambos, comunidade escolar e família caminhem juntos. 
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falta de estrutura, o que fazem os precursores da proposta de APNP pensarem que os 
campi sem estrutura para EAD tenham estrutura para APNPs? 

As APNPs são válidas e vejo que só tem a agregar conhecimentos as alunos. 
Concordo com as APNPs principalmente para os formandos. Visto que essa é uma 

contínuas aulas até mesmo para manter a motivação dos 
alunos. É um meio de ocupar a mente nesse momento tão caótico que estamos vivendo. 
Não se deve estabelecer essas atividades com o propósito de contabilizar a carga 

s PPCs de cada curso, a situação é excepcional, não há 
garantia que todos conseguirão obter êxito por diversas problemáticas, familiar, social, 

Uma alternativa bastante efetiva, seria optar por atividades que são bases para as 
as optativas, um exemplo disso é a matemática 

básica que poderia ser ofertada como reforço nas disciplinas de cálculo. 
Exposição de conteúdo ao vivo é uma forma esclarecedora de aprendizado, enquanto 

údo pode esclarecer as dúvidas de maneira imediata, não 
absorvendo conteúdo errôneo, entretanto o consumo de dados a respeito dessa 
plataforma não é favorável a muitos estudantes em uma mesma conferência, podendo 

válido realizar fóruns, para tirar dúvida de 

Cadê o acompanhamento psicologico com a comunidade? cadê o princípio da equidade 

com a implementação de atividades não presenciais 
Atividades assincronad e alguns encontros pelo meet, com aulas ao vivo ou um canal / 
chat ou fórum para dúvidas. Atividades de verificação dos objetivos e conteúdos das 

Uso de plataforma  priorizando  o contato  dos alunos cm os professores.  Focar  em 
atividades  contextualizadas, visando  aproveitar  o conhecimento  adquirido  no período  

Essas atividades não presenciais contribuí para segurança dos alunos em relação ao 

Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de construção para 
ção das APNPs! 

Há  o risco  de muitos alunos acabarem  desanimado, ou até  mesmo ficando para trás  

Concordo, é necessário atividades assíncronas, para que os alunos ajustem o tempo 
disponível com as aulas e atividades a serem realizadas, além de momentos ao 

O IFRJ Campus Realengo é totalmente voltado para área da saúde, por sua vez, tem 
suas especificidades, algo que as APNP's não leva em conta, como ei de aprender as 
ferramentas leves da saúde por meio digital? é preciso ter um contato e ver as 
expressões/sentimentos, como ter essa atividades interdisciplinares por esse meios 
digitais?. Isso não faz sentido, tudo fica robotizado e totalmente mecânico, ter esses 
características como aprendizado através dos meios digitais, não é nada inovador e 
fator para um crescimento humanizado , na real,  é voltar com os métodos antigos para 

pedagógicos ? 

Não foi definido as disciplinas práticas e os estágio. Também não oferta opções para os 

Sim, esse é o caminho. Manter contato com os alunos e seus responsáveis, para que 



Pró

 

Paracambi 

Concordo com as APNPs ,  a live foi 
muito esclarecedora,  dia
dificuldades sim,  tanto alunos como professores,  pois tudo é novo para todos nós.  
Com certeza bons resultados vamos alcançar  com esforços de todos bons resultados.

São Gonçalo Nao concordo com 
Nilópolis É inviável. 
Nilópolis Sem observações.

Pinheiral 

É preciso explicitar a relação das APNPs e o calendário letivo. Sugiro que as APNPs 
sejam criadas e desenvolvidas dentro de um período excepcional de adesão opcional 
por parte dos alunos. 
O §2º traz objetivos que não dependem de existência de calendário letivo, tais como 
manter o contato com os estudantes e incentivar os estudantes a permanecer nos 
estudos. 

Rio de Janeiro Concordo, devem ser assíncronas em sua maioria.
Rio de Janeiro tenho disponibilidade para ead

Pinheiral 

Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e implantar 
atividades pedagógicas (webinar, lives, me
dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de inclusão além de 
precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a aproximação empresarial na 
seara da educação on

Nilópolis 
§ 1º. Onde se escreve: Projetos Políticos dos Cursos (PPCs), deveria ser: Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPCs).

Niterói 

O IFRJ, para que este trecho seja efetivado, deve garantir o ACESSO e a 
PERMANÊNCIA de TODOS os estudantes e servidores.
se propõe sobre o ensino de qualidade para TODOS e deveria seguir os passos, bem 
dados, do Colégio Pedro II, segundo a PORTARIA Nº1.254, DE 2DE JULHO DE 2020: 
"A ideia da normalidade curricular, anteriormente praticada, é inc
pandêmico e o foco deve residir nos procedimentos da biossegurança dos indivíduos".
O que vemos, é uma valorização dos conteúdos sobre o bem estar de servidores e 
alunos. Onde fica o tripé ensino, pesquisa e extensão nessas APNPs? Por 
seria um momento de valorização das pesquisas e extensão, como forma de manter o 
vínculo com os alunos? O que temos, em instituições públicas, especialmente na rede 
estadual do RJ é o pouco acesso de estudantes às aulas remotas. O IFRJ precisa
atentar para não repetir os mesmos erros da SEEDUC/RJ.
Links:  
http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/PORT%201254%20
dispe%20sobre%20atividades%20acadmicas.pdf 
https://g1.globo.com/rj/rio
ensino-do-rj

Volta Redonda 

Sou a favor das atividades não presenciais, pois os alunos precisam  manter o vinculo 
com a escola, professores. Os alunos do IFRJ  precisam desse contato, pois dessa 
forma o vinculo nao

Nilópolis Está claro. 

Duque de Caxias 

1) Como ponto de partida, faz
conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem;
2) Também faz
ambiente de aprendizagem virtual) onde tais APNPs serão postadas, avaliando seu 
respectivo alcance ao perfil do alunado.
3) Inicialmente, o texto não deixa claro o que são as APNPs. Em um momento fala
em estratégias (Art.  1) em outro fala

Volta Redonda 

Priorização de atividades síncronas, dentro do horário previsto para as aulas. Estas 
aulas devem ser gravadas e disponibilizadas, contemplando tempo de aula, atividades e 
tutoria. 

Rio de Janeiro 
Não concordo com isso fazer parte de um ano letivo, pois prejudicaria pessoas sem 
acesso a internet

São João de Meriti concordo 
São João de Meriti concordo 

Arraial do Cabo De acordo com o parágrafo 2o.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Concordo com as APNPs ,  a live foi  
muito esclarecedora,  diante da situação que estamos passando,  vamos encontrar 
dificuldades sim,  tanto alunos como professores,  pois tudo é novo para todos nós.  
Com certeza bons resultados vamos alcançar  com esforços de todos bons resultados.
Nao concordo com aulas Presenciais. 

Sem observações. 
É preciso explicitar a relação das APNPs e o calendário letivo. Sugiro que as APNPs 
sejam criadas e desenvolvidas dentro de um período excepcional de adesão opcional 

dos alunos.  
O §2º traz objetivos que não dependem de existência de calendário letivo, tais como 
manter o contato com os estudantes e incentivar os estudantes a permanecer nos 

Concordo, devem ser assíncronas em sua maioria. 
tenho disponibilidade para ead 
Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e implantar 
atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para fins de acolhimento 
dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de inclusão além de 
precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a aproximação empresarial na 
seara da educação on-line, remota, híbrida, etc. 
§ 1º. Onde se escreve: Projetos Políticos dos Cursos (PPCs), deveria ser: Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 
O IFRJ, para que este trecho seja efetivado, deve garantir o ACESSO e a 
PERMANÊNCIA de TODOS os estudantes e servidores. O IFRJ deve se alinhar ao que 
se propõe sobre o ensino de qualidade para TODOS e deveria seguir os passos, bem 
dados, do Colégio Pedro II, segundo a PORTARIA Nº1.254, DE 2DE JULHO DE 2020: 
"A ideia da normalidade curricular, anteriormente praticada, é inc
pandêmico e o foco deve residir nos procedimentos da biossegurança dos indivíduos".
O que vemos, é uma valorização dos conteúdos sobre o bem estar de servidores e 
alunos. Onde fica o tripé ensino, pesquisa e extensão nessas APNPs? Por 
seria um momento de valorização das pesquisas e extensão, como forma de manter o 
vínculo com os alunos? O que temos, em instituições públicas, especialmente na rede 
estadual do RJ é o pouco acesso de estudantes às aulas remotas. O IFRJ precisa
atentar para não repetir os mesmos erros da SEEDUC/RJ. 

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/PORT%201254%20
dispe%20sobre%20atividades%20acadmicas.pdf  
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/20/alunos

rj-vao-receber-chip-para-acesso-a-internet.ghtml 
Sou a favor das atividades não presenciais, pois os alunos precisam  manter o vinculo 
com a escola, professores. Os alunos do IFRJ  precisam desse contato, pois dessa 
forma o vinculo nao sera anulado. 

 
1) Como ponto de partida, faz-se necessário definir por equipes/cursos quais são esses 
conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem; 
2) Também faz-se necessário definir a (s) plataforma(s) de  arma
ambiente de aprendizagem virtual) onde tais APNPs serão postadas, avaliando seu 
respectivo alcance ao perfil do alunado. 
3) Inicialmente, o texto não deixa claro o que são as APNPs. Em um momento fala
em estratégias (Art.  1) em outro fala-se em conjunto de atividades de ensino (Art. 2).
Priorização de atividades síncronas, dentro do horário previsto para as aulas. Estas 
aulas devem ser gravadas e disponibilizadas, contemplando tempo de aula, atividades e 

Não concordo com isso fazer parte de um ano letivo, pois prejudicaria pessoas sem 
acesso a internet 

De acordo com o parágrafo 2o. 
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nte da situação que estamos passando,  vamos encontrar 
dificuldades sim,  tanto alunos como professores,  pois tudo é novo para todos nós.  
Com certeza bons resultados vamos alcançar  com esforços de todos bons resultados. 

É preciso explicitar a relação das APNPs e o calendário letivo. Sugiro que as APNPs 
sejam criadas e desenvolvidas dentro de um período excepcional de adesão opcional 

O §2º traz objetivos que não dependem de existência de calendário letivo, tais como 
manter o contato com os estudantes e incentivar os estudantes a permanecer nos 

Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e implantar 

sas de debates, etc) para fins de acolhimento 
dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de inclusão além de 
precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a aproximação empresarial na 

§ 1º. Onde se escreve: Projetos Políticos dos Cursos (PPCs), deveria ser: Projetos 

O IFRJ, para que este trecho seja efetivado, deve garantir o ACESSO e a 
O IFRJ deve se alinhar ao que 

se propõe sobre o ensino de qualidade para TODOS e deveria seguir os passos, bem 
dados, do Colégio Pedro II, segundo a PORTARIA Nº1.254, DE 2DE JULHO DE 2020: 
"A ideia da normalidade curricular, anteriormente praticada, é incabível neste período 
pandêmico e o foco deve residir nos procedimentos da biossegurança dos indivíduos". 
O que vemos, é uma valorização dos conteúdos sobre o bem estar de servidores e 
alunos. Onde fica o tripé ensino, pesquisa e extensão nessas APNPs? Por que este não 
seria um momento de valorização das pesquisas e extensão, como forma de manter o 
vínculo com os alunos? O que temos, em instituições públicas, especialmente na rede 
estadual do RJ é o pouco acesso de estudantes às aulas remotas. O IFRJ precisa se 

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/PORT%201254%20-

janeiro/noticia/2020/04/20/alunos-da-rede-estadual-de-
 

Sou a favor das atividades não presenciais, pois os alunos precisam  manter o vinculo 
com a escola, professores. Os alunos do IFRJ  precisam desse contato, pois dessa 

se necessário definir por equipes/cursos quais são esses 

se necessário definir a (s) plataforma(s) de  armazenamento (ou 
ambiente de aprendizagem virtual) onde tais APNPs serão postadas, avaliando seu 

3) Inicialmente, o texto não deixa claro o que são as APNPs. Em um momento fala-se 
se em conjunto de atividades de ensino (Art. 2). 

Priorização de atividades síncronas, dentro do horário previsto para as aulas. Estas 
aulas devem ser gravadas e disponibilizadas, contemplando tempo de aula, atividades e 

Não concordo com isso fazer parte de um ano letivo, pois prejudicaria pessoas sem 
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São João de Meriti 
Acho isso maravilhoso 
preparado pra essa jornada.

Duque de Caxias De acordo com essa parte.
Arraial do Cabo Concordo 
Arraial do Cabo concordo. 

Paracambi Criar turmas com currículos  afins para execução das aulas a di
Duque de Caxias De acordo. 

Duque de Caxias 

Ciente. Acho de suma importância... oportunizando à equipe docente, com apoio da 
gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e incentivá
permanecer nos estudos. E devemos 
compreendermos o período de readaptação deles.

Duque de Caxias Promover ações no sentido de viabilizar acesso as aula e materiais
Rio de Janeiro Eu teria dificuldade de acompanhar atividades nao presenciais.
Arraial do Cabo Conc com art. 1°

Paracambi 

As aulas digitais são de extrema importância para a comunidade. 
Tendo em vista a pandemia , o correto era já estarem realizando as atividades , assim 
como todas as outras instituições de ensino seja municipal , 
mesmo federal como temos o caso da UFRJ que liberou há pouco tempo o EAD para 
determinados cursos , inclusive MEDICINA.

Nilópolis 

Os discentes de Produção Cultural, de forma geral, são à favor da contabilização da 
carga horári
nenhum discente seja prejudicado.

Nilópolis 

Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:
 
Corrigir - Projetos Políticos dos Cursos 

Duque de Caxias 

O Parecer CNE 5/2020 prevê que sejam elaborados guias de orientação de rotinas das 
atividades educacionais não presenciais, para orientar família e estudante. Considero 
necessário desenvolver tal material e registrar sua existência nesta

Niterói Concordo. 

Volta Redonda 

Artigo 1 – parágrafo 2º: retirar o “de forma preferencialmente assíncronas” para “de 
forma síncrona e assíncrona”, respeitando a didática docente e a maior interação com 
os estudantes.
Artigo 1 – criação parágra
disponibilizada aos estudantes que não conseguirem acesso durante o horário síncrono. 
” 

Arraial do Cabo Concordo 

Arraial do Cabo 

Sugiro que ao invés de "manter contato com os estudantes",  seja emprega
expressão: "manter interação permanente com estudantes". Este é um termo oriundo da 
teoria sociointeracionista de Vygotsky e outres, que a meu ver, além de semanticamente 
mais apropriado, parece muito mais adequado no que se refere ao contexto e às 
questões docentes.

Reitoria 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho kauan 
Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas orelhas e precisa 
de intérprete para acompanha
filho encontra
curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria está a par disso é a escola em fim meu 
filho encontra
Atenciosamente Lucimar Duarte.

Duque de Caxias 
De vital importância a retomada do ano letivo mesmo por meio das apnp's. Parece ser 
uma saída bastante viável diante dos problemas da pandemia.

Arraial do Cabo 

QUE O SISTEMA DE ENS
ENSINO  A SER USADA PARA MINORAR AS CONSEQUÊNCIA DA PANDEMIA DO 
COVID-19, OU MESMO FUTURAMENTE COMO REFORÇO ESCOLAR DE AULAS 
TEÓRICAS. POIS A INSTITUIÇÃO DESENVOLVERÁ FERRAMENTAS QUE 
PODERÃO SER USADAS A FAVOR DO 

Pinheiral 

Como fica evidente neste trecho, o estabelecimento de APNPs atreladas à carga horária 
letiva têm como parâmetro o ensino conteudista. Por tudo que foi elencado na questão 
anterior, a aprendizagem não é resultado direto do 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Acho isso maravilhoso na prática e vai exigir muito mais do professor. Ele está 
preparado pra essa jornada. 
De acordo com essa parte. 

Criar turmas com currículos  afins para execução das aulas a di
 

Ciente. Acho de suma importância... oportunizando à equipe docente, com apoio da 
gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e incentivá
permanecer nos estudos. E devemos estimular esses alunos a participação e 
compreendermos o período de readaptação deles. 
Promover ações no sentido de viabilizar acesso as aula e materiais
Eu teria dificuldade de acompanhar atividades nao presenciais.
Conc com art. 1° 
As aulas digitais são de extrema importância para a comunidade. 
Tendo em vista a pandemia , o correto era já estarem realizando as atividades , assim 
como todas as outras instituições de ensino seja municipal , 
mesmo federal como temos o caso da UFRJ que liberou há pouco tempo o EAD para 
determinados cursos , inclusive MEDICINA. 
Os discentes de Produção Cultural, de forma geral, são à favor da contabilização da 
carga horária das APNP's para substituição da carga horária presencial, desde que 
nenhum discente seja prejudicado. 
Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:

Projetos Políticos dos Cursos - Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs)
O Parecer CNE 5/2020 prevê que sejam elaborados guias de orientação de rotinas das 
atividades educacionais não presenciais, para orientar família e estudante. Considero 
necessário desenvolver tal material e registrar sua existência nesta

parágrafo 2º: retirar o “de forma preferencialmente assíncronas” para “de 
forma síncrona e assíncrona”, respeitando a didática docente e a maior interação com 
os estudantes. 

criação parágrafo 3º: “as atividades síncronas devem ser gravadas e 
disponibilizada aos estudantes que não conseguirem acesso durante o horário síncrono. 

Sugiro que ao invés de "manter contato com os estudantes",  seja emprega
expressão: "manter interação permanente com estudantes". Este é um termo oriundo da 
teoria sociointeracionista de Vygotsky e outres, que a meu ver, além de semanticamente 
mais apropriado, parece muito mais adequado no que se refere ao contexto e às 

estões docentes. 
Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho kauan 
Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas orelhas e precisa 
de intérprete para acompanha-lo  vejo barreira é a falta de um trabalho nesta área meu 
filho encontra-se sem intérprete desde a notícia que ele passou 2019/2020 e entrou no 
curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria está a par disso é a escola em fim meu 
filho encontra-se em uma barreira . Muito triste pra mim é para o meu filho. 
Atenciosamente Lucimar Duarte. 
De vital importância a retomada do ano letivo mesmo por meio das apnp's. Parece ser 
uma saída bastante viável diante dos problemas da pandemia.
QUE O SISTEMA DE ENSINO REMOTO, SEJA SOMENTE UMA FERRAMENTA DE 
ENSINO  A SER USADA PARA MINORAR AS CONSEQUÊNCIA DA PANDEMIA DO 

19, OU MESMO FUTURAMENTE COMO REFORÇO ESCOLAR DE AULAS 
TEÓRICAS. POIS A INSTITUIÇÃO DESENVOLVERÁ FERRAMENTAS QUE 
PODERÃO SER USADAS A FAVOR DO ALUNO E CORPO DOCENTE.
Como fica evidente neste trecho, o estabelecimento de APNPs atreladas à carga horária 
letiva têm como parâmetro o ensino conteudista. Por tudo que foi elencado na questão 
anterior, a aprendizagem não é resultado direto do ensino, mas exige relações de ordem 
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na prática e vai exigir muito mais do professor. Ele está 

Criar turmas com currículos  afins para execução das aulas a distância. 

Ciente. Acho de suma importância... oportunizando à equipe docente, com apoio da 
gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e incentivá-los a 

estimular esses alunos a participação e 

Promover ações no sentido de viabilizar acesso as aula e materiais 
Eu teria dificuldade de acompanhar atividades nao presenciais. 

As aulas digitais são de extrema importância para a comunidade.  
Tendo em vista a pandemia , o correto era já estarem realizando as atividades , assim 
como todas as outras instituições de ensino seja municipal , estadual , particular ou até 
mesmo federal como temos o caso da UFRJ que liberou há pouco tempo o EAD para 

Os discentes de Produção Cultural, de forma geral, são à favor da contabilização da 
a das APNP's para substituição da carga horária presencial, desde que 

Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química: 

Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 
O Parecer CNE 5/2020 prevê que sejam elaborados guias de orientação de rotinas das 
atividades educacionais não presenciais, para orientar família e estudante. Considero 
necessário desenvolver tal material e registrar sua existência nesta Diretriz. 

parágrafo 2º: retirar o “de forma preferencialmente assíncronas” para “de 
forma síncrona e assíncrona”, respeitando a didática docente e a maior interação com 

fo 3º: “as atividades síncronas devem ser gravadas e 
disponibilizada aos estudantes que não conseguirem acesso durante o horário síncrono. 

Sugiro que ao invés de "manter contato com os estudantes",  seja empregada a 
expressão: "manter interação permanente com estudantes". Este é um termo oriundo da 
teoria sociointeracionista de Vygotsky e outres, que a meu ver, além de semanticamente 
mais apropriado, parece muito mais adequado no que se refere ao contexto e às 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho kauan 
Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas orelhas e precisa 

de um trabalho nesta área meu 
se sem intérprete desde a notícia que ele passou 2019/2020 e entrou no 

curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria está a par disso é a escola em fim meu 
ra mim é para o meu filho. 

De vital importância a retomada do ano letivo mesmo por meio das apnp's. Parece ser 
uma saída bastante viável diante dos problemas da pandemia. 

INO REMOTO, SEJA SOMENTE UMA FERRAMENTA DE 
ENSINO  A SER USADA PARA MINORAR AS CONSEQUÊNCIA DA PANDEMIA DO 

19, OU MESMO FUTURAMENTE COMO REFORÇO ESCOLAR DE AULAS 
TEÓRICAS. POIS A INSTITUIÇÃO DESENVOLVERÁ FERRAMENTAS QUE 

ALUNO E CORPO DOCENTE. 
Como fica evidente neste trecho, o estabelecimento de APNPs atreladas à carga horária 
letiva têm como parâmetro o ensino conteudista. Por tudo que foi elencado na questão 

ensino, mas exige relações de ordem 
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afetiva e diálogo que não poderão ser garantidos na situação atual.  O uso de APNPs no 
modelo proposto aqui agravará as desigualdades e distanciará ainda mais os/as 
estudantes da aprendizagem, haja vista que visa apenas 

Arraial do Cabo Concordo 
Engenheiro Paulo de 

Frontin De acordo com os termos em questão.
Arraial do Cabo de acordo! 
Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.

Duque de Caxias 
Estou achando ótimo os cursos e palestras 
e o contexto corona virus para inserir os alunos nas suas implicações.

Realengo 

Atividades assíncronas.embora possa ter acesso por tempo indeterminado(com exceção 
dos alunos que não tem internet,computador e que
apnp,já que esses alunos pode nem conseguir ter um acesso )não seria benéfica,já que 
uma vez que haja  uma dúvida a mesma não conseguiria ser tirada naquele momento,o 
que pode prejudicar o resto do conteúdo a ser passad

Nilópolis 

TODOS OS CURSOS POSSUEM PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS 
ATUALIZADOS?  
 
ONDE PODEMOS OBTER ESTES DOCUMENTOS?
 
O PARÁGRAFO SEGUNDO NÃO É NECESSÁRIO.  PRECISAMOS DE UM 
DOCUMENTO OBJETIVO!

Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.
Volta Redonda concordo com as diretrizes
Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta

Paracambi 

Sobre o Art. 1º; § 1º: 
O que são conteúdos e objetivos essenciais? Quem definirá isto e de que modo?
Que tipos de alterações podem ser feitas 
 
Sobre o Art. 1º; § 2º: Não podemos pensar em estratégias de contato com nossos 
estudantes sem correr o risco de precarização do nosso trabalho?

Volta Redonda 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
que visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, "em cada 
componente curricular, em seus respectivos Projetos Políticos dos Cursos (PPCs). "
Sugerimos que altere os conteúdos e objetivos essenciais conforme decisão do 
Colegiado do Curso, t
de aprendizagem do aluno, tal como junção de disciplinas, distribuição de módulos, 
quebra de pré
Ser uma proposta opcional aos alunos que queira aderir e ca
direito a realizar presencialmente pós

Rio de Janeiro 
Penso que as atividades assíncronas são as mais adequadas neste momento de 
pandemia e entendo que isso não torna o curso Ead.

Rio de Janeiro Ok. 
Duque de Caxias É possível realizar de forma assíncrona o desenvolvimento dos conceitos teóricos.
Duque de Caxias Concordo 

Arraial do Cabo 
Eu acredito que as apnps sejam o melhor método, mas tbm acho que poderíamos 
começar logo pois já passamos do meio do ano

Volta Redonda concordo quero ter ead

Niterói 

O § 1º cita objetivos essenciais, mas  quais seriam os objetivos essenciais de um 
componente curricular? Penso que todos os objetivos propostos em um Plano de curso 
são essenciais para a concretização do conteúdo. 
 
O § 2º cita "manter contato com alunos", Como será esse contato com os estudantes? A 
COTP que fará? Já existem instrumentos e ferramentas pensadas para essa ação? 
Sugiro que haja essa indicação no documento. Também no § 2º cita "(...) q
realizadas de forma não presencial pelos estudantes", As APNP's devem ocorrer 
somente enquanto estamos afastados, por isso sugiro substituir a palavra podem por 
devem. Já que é não presencial, não se cogita a possibilidade de ser presencial.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
afetiva e diálogo que não poderão ser garantidos na situação atual.  O uso de APNPs no 
modelo proposto aqui agravará as desigualdades e distanciará ainda mais os/as 
estudantes da aprendizagem, haja vista que visa apenas ofertar conteúdos.

De acordo com os termos em questão. 
 

De acordo com todo o conteúdo da minuta. 
Estou achando ótimo os cursos e palestras ofertados pelo IFRJ que utilizam da química 
e o contexto corona virus para inserir os alunos nas suas implicações.
Atividades assíncronas.embora possa ter acesso por tempo indeterminado(com exceção 
dos alunos que não tem internet,computador e que não consiga utilizar a atividade em 
apnp,já que esses alunos pode nem conseguir ter um acesso )não seria benéfica,já que 
uma vez que haja  uma dúvida a mesma não conseguiria ser tirada naquele momento,o 
que pode prejudicar o resto do conteúdo a ser passado. 
TODOS OS CURSOS POSSUEM PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS 
ATUALIZADOS?   

ONDE PODEMOS OBTER ESTES DOCUMENTOS? 

O PARÁGRAFO SEGUNDO NÃO É NECESSÁRIO.  PRECISAMOS DE UM 
DOCUMENTO OBJETIVO! 
De acordo com todo o conteúdo da minuta. 
concordo com as diretrizes 
De acordo com todo o conteúdo da minuta 
Sobre o Art. 1º; § 1º:  
O que são conteúdos e objetivos essenciais? Quem definirá isto e de que modo?
Que tipos de alterações podem ser feitas nos PPCs? 

Sobre o Art. 1º; § 2º: Não podemos pensar em estratégias de contato com nossos 
estudantes sem correr o risco de precarização do nosso trabalho?
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 

isam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, "em cada 
componente curricular, em seus respectivos Projetos Políticos dos Cursos (PPCs). "
Sugerimos que altere os conteúdos e objetivos essenciais conforme decisão do 
Colegiado do Curso, tendo em vista o momento extraordinário e focando na facilidade 
de aprendizagem do aluno, tal como junção de disciplinas, distribuição de módulos, 
quebra de pré-requisito e dar opções para o aluno. 
Ser uma proposta opcional aos alunos que queira aderir e ca
direito a realizar presencialmente pós-pandemia. 
Penso que as atividades assíncronas são as mais adequadas neste momento de 
pandemia e entendo que isso não torna o curso Ead. 

possível realizar de forma assíncrona o desenvolvimento dos conceitos teóricos.

Eu acredito que as apnps sejam o melhor método, mas tbm acho que poderíamos 
começar logo pois já passamos do meio do ano 
concordo quero ter ead 
O § 1º cita objetivos essenciais, mas  quais seriam os objetivos essenciais de um 
componente curricular? Penso que todos os objetivos propostos em um Plano de curso 
são essenciais para a concretização do conteúdo. Não há hierarquia.

O § 2º cita "manter contato com alunos", Como será esse contato com os estudantes? A 
COTP que fará? Já existem instrumentos e ferramentas pensadas para essa ação? 
Sugiro que haja essa indicação no documento. Também no § 2º cita "(...) q
realizadas de forma não presencial pelos estudantes", As APNP's devem ocorrer 
somente enquanto estamos afastados, por isso sugiro substituir a palavra podem por 
devem. Já que é não presencial, não se cogita a possibilidade de ser presencial.
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afetiva e diálogo que não poderão ser garantidos na situação atual.  O uso de APNPs no 
modelo proposto aqui agravará as desigualdades e distanciará ainda mais os/as 

ofertar conteúdos. 

ofertados pelo IFRJ que utilizam da química 
e o contexto corona virus para inserir os alunos nas suas implicações. 
Atividades assíncronas.embora possa ter acesso por tempo indeterminado(com exceção 

não consiga utilizar a atividade em 
apnp,já que esses alunos pode nem conseguir ter um acesso )não seria benéfica,já que 
uma vez que haja  uma dúvida a mesma não conseguiria ser tirada naquele momento,o 

TODOS OS CURSOS POSSUEM PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS 

O PARÁGRAFO SEGUNDO NÃO É NECESSÁRIO.  PRECISAMOS DE UM 

O que são conteúdos e objetivos essenciais? Quem definirá isto e de que modo? 

Sobre o Art. 1º; § 2º: Não podemos pensar em estratégias de contato com nossos 
estudantes sem correr o risco de precarização do nosso trabalho? 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 

isam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, "em cada 
componente curricular, em seus respectivos Projetos Políticos dos Cursos (PPCs). " 
Sugerimos que altere os conteúdos e objetivos essenciais conforme decisão do 

endo em vista o momento extraordinário e focando na facilidade 
de aprendizagem do aluno, tal como junção de disciplinas, distribuição de módulos, 

Ser uma proposta opcional aos alunos que queira aderir e caso o contrário, ele terá o 

Penso que as atividades assíncronas são as mais adequadas neste momento de 

possível realizar de forma assíncrona o desenvolvimento dos conceitos teóricos. 

Eu acredito que as apnps sejam o melhor método, mas tbm acho que poderíamos 

O § 1º cita objetivos essenciais, mas  quais seriam os objetivos essenciais de um 
componente curricular? Penso que todos os objetivos propostos em um Plano de curso 

Não há hierarquia. 

O § 2º cita "manter contato com alunos", Como será esse contato com os estudantes? A 
COTP que fará? Já existem instrumentos e ferramentas pensadas para essa ação? 
Sugiro que haja essa indicação no documento. Também no § 2º cita "(...) que podem ser 
realizadas de forma não presencial pelos estudantes", As APNP's devem ocorrer 
somente enquanto estamos afastados, por isso sugiro substituir a palavra podem por 
devem. Já que é não presencial, não se cogita a possibilidade de ser presencial. 
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Resende 

Art. 1º A carga horária letiva dos cursos presenciais do IFRJ foram determinadas para o 
contexto da existência de aulas presenciais. Assim, não é possível o cumprimento da 
carga horária letiva destes cursos com a realização de Atividades Pedagógica
Presenciais sem prejuízos para  saúde mental do aluno; no processo de ensino 
aprendizagem e na qualidade do ensino ofertado.
§ 1º. ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada 
componente curricular, em seus respectivos Projeto
APNP vai gerar sobrecarga nos alunos, sobretudo nos cursos de ensino médio 
integrado de regime anual. No contexto de uma pandemia que impossibilita a interação, 
o diálogo e a troca presencial, chamo a atenção para a necess
Educação no sentido mais amplo, de forma que conteúdos e objetivos essenciais de 
aprendizagem pode se dar de diferentes formas e não somente no formato de APNP 
vista como substituição das aulas presenciais e cumprimento da carga horária let
como posto nesta minuta. 
§ 2º.Um dos princípios da Educação Profissional Técnica de Nível Médio estabelecidos 
na Resolução CNE nº06/2012, o VIII, é a contextualização, flexibilidade e 
interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionai
fundamental que não seja desenvolvida nenhuma atividade pedagógica junto aos alunos 
que não sejam baseadas neste princípio fundamental, e não “quando possível”.

Niterói 

Concordo e acho importante a interação da equipe com os alun
distanciamento maior, levando MTS a desistir ou perder o interesse pela escola. Porém, 
desde que seja 100%, disponível a todos os alunos.

Arraial do Cabo Concordo integralmente com o texto.

Niterói 

Sobre o Art 1 $2.
As estratégias
síncronas e assíncronas. Ambas estratégias de comunicação (assíncrona e síncrona) 
possuem vantagens e limitações diante do atual cenário. Entretanto, optando
implementação das A
preferencialmente síncronas. Um plano de APNPs com atividades síncronas possibilita a 
interação e colaboração entre os atores (alunos e professores) em tempo real. Por 
exemplo, alunos podem tirar dú
em tempo real. Além disso, essa é uma “garantia” mais viável de que o aluno possa 
estar comprometido com o curso/disciplinas de  maneira similar as aulas presenciais.  O 
uso de ferramentas e plataformas 
percepção mais clara sobre a participação do aluno quando comparada com uma 
estratégia de atividades assíncronas.  Vale ressaltar também que as APNPs síncronas 
tendem a demandar um menor esforço do docente
disponibilização de  atividades assíncronas.
Ainda sobre o  Sobre o Art 1 $2, devemos avaliar a pertinência da oferta de APNPs no 
que tange ao seu objetivo. Devemos decidir se as atividades deverão contemplar os 
componentes
promovendo suporte aos alunos discutindo questões relacionadas ao cenário atual, 
atividades do cotidiano, pesquisa  e extensão O questionamento é: A oferta de 
atividades relacionados aos co
momento, considerando os vários fatores limitadores existentes?

Niterói 

Sobre o Art 1 $2.
As estratégias do ensino à distância podem ser mediadas por ferramentas tecnológicas 
síncronas e assíncronas. Amba
possuem vantagens e limitações diante do atual cenário. Entretanto, optando
implementação das APNPs, considero que essas deveriam ser ofertadas de forma 
preferencialmente síncronas. Um plano de A
interação e colaboração entre os atores (alunos e professores) em tempo real. Por 
exemplo, alunos podem tirar dúvidas e compartilhar a sua percepção sobre um tópico 
em tempo real. Além disso, essa é uma “garantia
estar comprometido com o curso/disciplinas de  maneira similar as aulas presenciais.  O 
uso de ferramentas e plataformas síncronas  possibilita que o docente possa ter uma 
percepção mais clara sobre a participação do alun
estratégia de atividades assíncronas.  Vale ressaltar também que as APNPs síncronas 
tendem a demandar um menor esforço do docente quando comparado a elaboração e 
disponibilização de  atividades assíncronas.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Art. 1º A carga horária letiva dos cursos presenciais do IFRJ foram determinadas para o 
contexto da existência de aulas presenciais. Assim, não é possível o cumprimento da 
carga horária letiva destes cursos com a realização de Atividades Pedagógica
Presenciais sem prejuízos para  saúde mental do aluno; no processo de ensino 
aprendizagem e na qualidade do ensino ofertado. 
§ 1º. ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada 
componente curricular, em seus respectivos Projetos Políticos dos Cursos (PPCs) via 
APNP vai gerar sobrecarga nos alunos, sobretudo nos cursos de ensino médio 
integrado de regime anual. No contexto de uma pandemia que impossibilita a interação, 
o diálogo e a troca presencial, chamo a atenção para a necess
Educação no sentido mais amplo, de forma que conteúdos e objetivos essenciais de 
aprendizagem pode se dar de diferentes formas e não somente no formato de APNP 
vista como substituição das aulas presenciais e cumprimento da carga horária let
como posto nesta minuta.  
§ 2º.Um dos princípios da Educação Profissional Técnica de Nível Médio estabelecidos 
na Resolução CNE nº06/2012, o VIII, é a contextualização, flexibilidade e 
interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionai
fundamental que não seja desenvolvida nenhuma atividade pedagógica junto aos alunos 
que não sejam baseadas neste princípio fundamental, e não “quando possível”.
Concordo e acho importante a interação da equipe com os alun
distanciamento maior, levando MTS a desistir ou perder o interesse pela escola. Porém, 
desde que seja 100%, disponível a todos os alunos. 
Concordo integralmente com o texto. 
Sobre o Art 1 $2. 
As estratégias do ensino à distância podem ser mediadas por ferramentas tecnológicas 
síncronas e assíncronas. Ambas estratégias de comunicação (assíncrona e síncrona) 
possuem vantagens e limitações diante do atual cenário. Entretanto, optando
implementação das APNPs, considero que essas deveriam ser ofertadas de forma 
preferencialmente síncronas. Um plano de APNPs com atividades síncronas possibilita a 
interação e colaboração entre os atores (alunos e professores) em tempo real. Por 
exemplo, alunos podem tirar dúvidas e compartilhar a sua percepção sobre um tópico 
em tempo real. Além disso, essa é uma “garantia” mais viável de que o aluno possa 
estar comprometido com o curso/disciplinas de  maneira similar as aulas presenciais.  O 
uso de ferramentas e plataformas síncronas  possibilita que o docente possa ter uma 
percepção mais clara sobre a participação do aluno quando comparada com uma 
estratégia de atividades assíncronas.  Vale ressaltar também que as APNPs síncronas 
tendem a demandar um menor esforço do docente quando comparado a elaboração e 
disponibilização de  atividades assíncronas. 
Ainda sobre o  Sobre o Art 1 $2, devemos avaliar a pertinência da oferta de APNPs no 
que tange ao seu objetivo. Devemos decidir se as atividades deverão contemplar os 
componentes curriculares OU  atividades interdisciplinares/multidisciplinares 
promovendo suporte aos alunos discutindo questões relacionadas ao cenário atual, 
atividades do cotidiano, pesquisa  e extensão O questionamento é: A oferta de 
atividades relacionados aos componentes curriculares seria o mais adequado neste 
momento, considerando os vários fatores limitadores existentes?
Sobre o Art 1 $2. 
As estratégias do ensino à distância podem ser mediadas por ferramentas tecnológicas 
síncronas e assíncronas. Ambas estratégias de comunicação (assíncrona e síncrona) 
possuem vantagens e limitações diante do atual cenário. Entretanto, optando
implementação das APNPs, considero que essas deveriam ser ofertadas de forma 
preferencialmente síncronas. Um plano de APNPs com atividades síncronas possibilita a 
interação e colaboração entre os atores (alunos e professores) em tempo real. Por 
exemplo, alunos podem tirar dúvidas e compartilhar a sua percepção sobre um tópico 
em tempo real. Além disso, essa é uma “garantia” mais viável de que o aluno possa 
estar comprometido com o curso/disciplinas de  maneira similar as aulas presenciais.  O 
uso de ferramentas e plataformas síncronas  possibilita que o docente possa ter uma 
percepção mais clara sobre a participação do aluno quando comparada com uma 
estratégia de atividades assíncronas.  Vale ressaltar também que as APNPs síncronas 
tendem a demandar um menor esforço do docente quando comparado a elaboração e 
disponibilização de  atividades assíncronas. 
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Art. 1º A carga horária letiva dos cursos presenciais do IFRJ foram determinadas para o 
contexto da existência de aulas presenciais. Assim, não é possível o cumprimento da 
carga horária letiva destes cursos com a realização de Atividades Pedagógicas não 
Presenciais sem prejuízos para  saúde mental do aluno; no processo de ensino 

§ 1º. ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada 
s Políticos dos Cursos (PPCs) via 

APNP vai gerar sobrecarga nos alunos, sobretudo nos cursos de ensino médio 
integrado de regime anual. No contexto de uma pandemia que impossibilita a interação, 
o diálogo e a troca presencial, chamo a atenção para a necessidade de pensar 
Educação no sentido mais amplo, de forma que conteúdos e objetivos essenciais de 
aprendizagem pode se dar de diferentes formas e não somente no formato de APNP 
vista como substituição das aulas presenciais e cumprimento da carga horária letiva, tal 

§ 2º.Um dos princípios da Educação Profissional Técnica de Nível Médio estabelecidos 
na Resolução CNE nº06/2012, o VIII, é a contextualização, flexibilidade e 
interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionais. Assim, neste momento é 
fundamental que não seja desenvolvida nenhuma atividade pedagógica junto aos alunos 
que não sejam baseadas neste princípio fundamental, e não “quando possível”. 
Concordo e acho importante a interação da equipe com os alunos, pra que não haja um 
distanciamento maior, levando MTS a desistir ou perder o interesse pela escola. Porém, 

do ensino à distância podem ser mediadas por ferramentas tecnológicas 
síncronas e assíncronas. Ambas estratégias de comunicação (assíncrona e síncrona) 
possuem vantagens e limitações diante do atual cenário. Entretanto, optando-se pela 

PNPs, considero que essas deveriam ser ofertadas de forma 
preferencialmente síncronas. Um plano de APNPs com atividades síncronas possibilita a 
interação e colaboração entre os atores (alunos e professores) em tempo real. Por 

vidas e compartilhar a sua percepção sobre um tópico 
em tempo real. Além disso, essa é uma “garantia” mais viável de que o aluno possa 
estar comprometido com o curso/disciplinas de  maneira similar as aulas presenciais.  O 

síncronas  possibilita que o docente possa ter uma 
percepção mais clara sobre a participação do aluno quando comparada com uma 
estratégia de atividades assíncronas.  Vale ressaltar também que as APNPs síncronas 

quando comparado a elaboração e 

Ainda sobre o  Sobre o Art 1 $2, devemos avaliar a pertinência da oferta de APNPs no 
que tange ao seu objetivo. Devemos decidir se as atividades deverão contemplar os 

curriculares OU  atividades interdisciplinares/multidisciplinares 
promovendo suporte aos alunos discutindo questões relacionadas ao cenário atual, 
atividades do cotidiano, pesquisa  e extensão O questionamento é: A oferta de 

mponentes curriculares seria o mais adequado neste 
momento, considerando os vários fatores limitadores existentes? 

As estratégias do ensino à distância podem ser mediadas por ferramentas tecnológicas 
s estratégias de comunicação (assíncrona e síncrona) 

possuem vantagens e limitações diante do atual cenário. Entretanto, optando-se pela 
implementação das APNPs, considero que essas deveriam ser ofertadas de forma 

PNPs com atividades síncronas possibilita a 
interação e colaboração entre os atores (alunos e professores) em tempo real. Por 
exemplo, alunos podem tirar dúvidas e compartilhar a sua percepção sobre um tópico 

” mais viável de que o aluno possa 
estar comprometido com o curso/disciplinas de  maneira similar as aulas presenciais.  O 
uso de ferramentas e plataformas síncronas  possibilita que o docente possa ter uma 

o quando comparada com uma 
estratégia de atividades assíncronas.  Vale ressaltar também que as APNPs síncronas 
tendem a demandar um menor esforço do docente quando comparado a elaboração e 



Pró

 

Ainda sobre o  Sobre o
que tange ao seu objetivo. Devemos decidir se as atividades deverão contemplar os 
componentes curriculares OU  atividades interdisciplinares/multidisciplinares 
promovendo suporte aos alunos dis
atividades do cotidiano, pesquisa  e extensão O questionamento é: A oferta de 
atividades relacionados aos componentes curriculares seria o mais adequado neste 
momento, considerando os vários fatores limitador

Rio de Janeiro 
Eu desejo que as atividades  nao seja ao vivo e que seja gravadas para o aluno rever as 
aulas,e que nao pode assistir  as aulas

Duque de Caxias São Projetos Políticos dos Cursos ou Projetos Pedagógicos dos Cursos?
Rio de Janeiro Nada a acrescentar.
Arraial do Cabo Eu tenho condições de ter ead

Pinheiral 
Para evitar a total evasão ao retorno das aulas presenciais,  o campus pré ia se fazer 
presente desde já

Paracambi Sim, seria uma boa idéia, pois para não ser um ano per

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

*Assíncronas em relação a qual referencial?
cronograma presencia? desenvolvimento de cada turma? desempenho individual?
*Atividades contextualizadas com o quê?
tempo de pandemia? orientações para a pandemia? conteúdos 
(Nesse caso, não acho necessário  

Duque de Caxias 

Na minha opinião será uma formação deficitária , levando em consideração as 
condições socioeconômico dos alunos pois nessa crise sanitária muitos ficaram 
desempregados e estão desamparados em termos de auxílio (emergencial e o PAE). 
Muitos alunos dependem do PAE não foram contemplado como no meu caso não tenho 
estrutura para assistir as aulas online.

Paracambi 

Melhor explicação dos professores para que os 
aprendizado, melhorando, assim, a experiência pedagógica, pois alguns alunos podem 
apresentar dificuldade de entendimento.

Realengo 
Era bom materiais em pdf, videos explicando a matéria, podiamos arrecadar jogo de 
luzes e uma camera boa para gravar as aulas em uma sala de aula.

Rio de Janeiro Concordo essa parte.
São João de Meriti Ok 

Nilópolis 
Sugestão:  
Colocar uma nota no rodapé, explicando o que são APNPs assíncronas.

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial.
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA.
§ 3º Durante a vigência do semestre em APNP, seja a continuidade de 2020.1 ou 
semestre complementar, os alunos poderão trancar qualquer componente em qualquer 
momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento escolar;
§ 4º Não haverá mínimo de créditos ob
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares);
§ 6º Os cursos terão 
ser oferecidos em APNP;
§ 7 Os componentes curriculares cursados em APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos;
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionai
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Ainda sobre o  Sobre o Art 1 $2, devemos avaliar a pertinência da oferta de APNPs no 
que tange ao seu objetivo. Devemos decidir se as atividades deverão contemplar os 
componentes curriculares OU  atividades interdisciplinares/multidisciplinares 
promovendo suporte aos alunos discutindo questões relacionadas ao cenário atual, 
atividades do cotidiano, pesquisa  e extensão O questionamento é: A oferta de 
atividades relacionados aos componentes curriculares seria o mais adequado neste 
momento, considerando os vários fatores limitadores existentes?
Eu desejo que as atividades  nao seja ao vivo e que seja gravadas para o aluno rever as 
aulas,e que nao pode assistir  as aulas 
São Projetos Políticos dos Cursos ou Projetos Pedagógicos dos Cursos?
Nada a acrescentar. 
Eu tenho condições de ter ead 
Para evitar a total evasão ao retorno das aulas presenciais,  o campus pré ia se fazer 
presente desde já 
Sim, seria uma boa idéia, pois para não ser um ano perdido .
*Assíncronas em relação a qual referencial? 
cronograma presencia? desenvolvimento de cada turma? desempenho individual?
*Atividades contextualizadas com o quê? 
tempo de pandemia? orientações para a pandemia? conteúdos 
(Nesse caso, não acho necessário  -temos todas as mídias saturadas)
Na minha opinião será uma formação deficitária , levando em consideração as 
condições socioeconômico dos alunos pois nessa crise sanitária muitos ficaram 
desempregados e estão desamparados em termos de auxílio (emergencial e o PAE). 
Muitos alunos dependem do PAE não foram contemplado como no meu caso não tenho 
estrutura para assistir as aulas online. 
Melhor explicação dos professores para que os alunos tenham melhor entendimento e 
aprendizado, melhorando, assim, a experiência pedagógica, pois alguns alunos podem 
apresentar dificuldade de entendimento. 
Era bom materiais em pdf, videos explicando a matéria, podiamos arrecadar jogo de 

e uma camera boa para gravar as aulas em uma sala de aula.
Concordo essa parte. 

 
Colocar uma nota no rodapé, explicando o que são APNPs assíncronas.
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.
§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediant
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA. 

Durante a vigência do semestre em APNP, seja a continuidade de 2020.1 ou 
semestre complementar, os alunos poderão trancar qualquer componente em qualquer 
momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento escolar;
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares); 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos em APNP; 
§ 7 Os componentes curriculares cursados em APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos; 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
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Art 1 $2, devemos avaliar a pertinência da oferta de APNPs no 
que tange ao seu objetivo. Devemos decidir se as atividades deverão contemplar os 
componentes curriculares OU  atividades interdisciplinares/multidisciplinares 

cutindo questões relacionadas ao cenário atual, 
atividades do cotidiano, pesquisa  e extensão O questionamento é: A oferta de 
atividades relacionados aos componentes curriculares seria o mais adequado neste 

es existentes? 
Eu desejo que as atividades  nao seja ao vivo e que seja gravadas para o aluno rever as 

São Projetos Políticos dos Cursos ou Projetos Pedagógicos dos Cursos? 

Para evitar a total evasão ao retorno das aulas presenciais,  o campus pré ia se fazer 

dido . 

cronograma presencia? desenvolvimento de cada turma? desempenho individual? 

tempo de pandemia? orientações para a pandemia? conteúdos sobre pandemia?  
temos todas as mídias saturadas) 

Na minha opinião será uma formação deficitária , levando em consideração as 
condições socioeconômico dos alunos pois nessa crise sanitária muitos ficaram 
desempregados e estão desamparados em termos de auxílio (emergencial e o PAE). 
Muitos alunos dependem do PAE não foram contemplado como no meu caso não tenho 

alunos tenham melhor entendimento e 
aprendizado, melhorando, assim, a experiência pedagógica, pois alguns alunos podem 

Era bom materiais em pdf, videos explicando a matéria, podiamos arrecadar jogo de 
e uma camera boa para gravar as aulas em uma sala de aula. 

Colocar uma nota no rodapé, explicando o que são APNPs assíncronas. 
calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 

de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 

(s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ. 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 

Durante a vigência do semestre em APNP, seja a continuidade de 2020.1 ou 
semestre complementar, os alunos poderão trancar qualquer componente em qualquer 
momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento escolar; 

rigatórios a serem cursados em APNP;  
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 

autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 

§ 7 Os componentes curriculares cursados em APNP poderão ser aproveitados para 

s para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 



Pró

 

IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cur
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 
incentivá-los a permanecer nos estudos.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Concordo 

Nilópolis 
Ao definir "conteúdos e objetivos essenciais" subentende
objetivos não essenciais". Estes então não serão não ministrados?

Nilópolis 

Art 1 - A educação vai muito além do foco no conteúdo e uma aula ou atividade também 
vai além do
necessário pensar que a educação não presencial também pressupõe diálogo, 
construção colaborativa, interatividade e isso não se resume ao conteúdo. Ideal é 
alternar o foco, em alguns m
material didático, nas atividades interativas, no ambiente e não em um único ator.
 
ART 2 – redação: “... mediante o uso de tecnologias ou não, no âmbito dos cursos do 
IFRJ ...”. 
Proposta: Este “Ou não”, c
impressos? Este material deve o MESMO a ser trabalhado em vias digitais? Em caso 
negativo, isso não provocaria assimetrias no processo pedagógico? A adoção desse 
modelo de APNP não agrava a precarização do traba
momento que se trata de medidas excepcionais emergenciais com validade 
exclusivamente para este período de pandemia.
 
Embora o texto aborde o termo “atividades pedagógicas” (que é amplo, envolve ensino, 
pesquisa e extensão), 
conteúdos”, o que é uma contradição. Compreendo que está declarada A 
CONTINUIDADE DE perspectiva de educação bancária Pois está colocado que é 
“ofertar conteúdos”. Não se pode perder o horizonte
o conhecimento e o aluno.
Deste modo, há uma tendência de alienação da atividade pedagógica, em que o foco é 
a transmissão de conteúdo, no qual o docente perde o sentido do seu trabalho (mediar a 
construção do conhecimen
O Currículo será repensado? Ou adequado? Nesta parte está claro que o enfoque é o 
componente curricular de cada disciplina. Não prevê a prioridade para o Projeto 
Integrador. 
Será a lógica de disciplina? Não seria mais oportuno pensar/construir projeto
a partir do contexto da Pandemia? Como pensar a atividade pedagógica a partir da 
realidade dos sujeitos e como pensar esta atividade de forma coletiva e não 
fragmentada em disciplinas? Não seria possível pensar o segundo semestre para 
debater os currículos, formas de avaliação e o que pode ser realizado em termos 
pedagógicos para uma preparação para um possível ensino remoto em 2021 (e não 
simplesmente adaptar o currículo presencial em atividades remotas?
Um dos princípios da Educação Profission
Resolução CNE nº06/2012, o VIII, é a contextualização, flexibilidade e 
interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionais. Assim, neste momento é 
fundamental que não seja desenvolvida nenhuma atividad
que não sejam baseadas neste princípio fundamental, e não “quando possível”.)
Isis - a regra precisa ser a perspectiva de projeto integrador (interdisciplinar) a fim de 
não sobrepor atividades, avaliações, trabalhos, dentre ou
pensar os temas transversais de forma essencial e não ser apenas “quando possível”. 
Seria o momento oportuno repensar o currículo e como trabalhar com temas 
transversais (principalmente na áreas das ditas “ciências duras”) e a 
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IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cur
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

los a permanecer nos estudos. 

definir "conteúdos e objetivos essenciais" subentende-se que existem "conteúdos e 
objetivos não essenciais". Estes então não serão não ministrados?

A educação vai muito além do foco no conteúdo e uma aula ou atividade também 
vai além do artefato curricular como videoaula, apostila, conferência ou outros. É 
necessário pensar que a educação não presencial também pressupõe diálogo, 
construção colaborativa, interatividade e isso não se resume ao conteúdo. Ideal é 
alternar o foco, em alguns momentos nos estudantes, em outros no professor, no 
material didático, nas atividades interativas, no ambiente e não em um único ator.

redação: “... mediante o uso de tecnologias ou não, no âmbito dos cursos do 

Proposta: Este “Ou não”, como se daria EXATAMENTE o acesso a materiais 
impressos? Este material deve o MESMO a ser trabalhado em vias digitais? Em caso 
negativo, isso não provocaria assimetrias no processo pedagógico? A adoção desse 
modelo de APNP não agrava a precarização do trabalho docente? Explicitar a todo 
momento que se trata de medidas excepcionais emergenciais com validade 
exclusivamente para este período de pandemia. 

Embora o texto aborde o termo “atividades pedagógicas” (que é amplo, envolve ensino, 
pesquisa e extensão), o foco da minuta está atrelado ao ensino conteudista “ofertar 
conteúdos”, o que é uma contradição. Compreendo que está declarada A 
CONTINUIDADE DE perspectiva de educação bancária Pois está colocado que é 
“ofertar conteúdos”. Não se pode perder o horizonte que o professor é o mediador entre 
o conhecimento e o aluno. 
Deste modo, há uma tendência de alienação da atividade pedagógica, em que o foco é 
a transmissão de conteúdo, no qual o docente perde o sentido do seu trabalho (mediar a 
construção do conhecimento). 
O Currículo será repensado? Ou adequado? Nesta parte está claro que o enfoque é o 
componente curricular de cada disciplina. Não prevê a prioridade para o Projeto 

 
Será a lógica de disciplina? Não seria mais oportuno pensar/construir projeto
a partir do contexto da Pandemia? Como pensar a atividade pedagógica a partir da 
realidade dos sujeitos e como pensar esta atividade de forma coletiva e não 
fragmentada em disciplinas? Não seria possível pensar o segundo semestre para 

s currículos, formas de avaliação e o que pode ser realizado em termos 
pedagógicos para uma preparação para um possível ensino remoto em 2021 (e não 
simplesmente adaptar o currículo presencial em atividades remotas?
Um dos princípios da Educação Profissional Técnica de Nível Médio estabelecidos na 
Resolução CNE nº06/2012, o VIII, é a contextualização, flexibilidade e 
interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionais. Assim, neste momento é 
fundamental que não seja desenvolvida nenhuma atividade pedagógica junto aos alunos 
que não sejam baseadas neste princípio fundamental, e não “quando possível”.)

a regra precisa ser a perspectiva de projeto integrador (interdisciplinar) a fim de 
não sobrepor atividades, avaliações, trabalhos, dentre outros. A perspectiva deve ser 
pensar os temas transversais de forma essencial e não ser apenas “quando possível”. 
Seria o momento oportuno repensar o currículo e como trabalhar com temas 
transversais (principalmente na áreas das ditas “ciências duras”) e a 
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IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 
s) consistem em estratégias de 

ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

se que existem "conteúdos e 
objetivos não essenciais". Estes então não serão não ministrados? 

A educação vai muito além do foco no conteúdo e uma aula ou atividade também 
artefato curricular como videoaula, apostila, conferência ou outros. É 

necessário pensar que a educação não presencial também pressupõe diálogo, 
construção colaborativa, interatividade e isso não se resume ao conteúdo. Ideal é 

omentos nos estudantes, em outros no professor, no 
material didático, nas atividades interativas, no ambiente e não em um único ator. 

redação: “... mediante o uso de tecnologias ou não, no âmbito dos cursos do 

omo se daria EXATAMENTE o acesso a materiais 
impressos? Este material deve o MESMO a ser trabalhado em vias digitais? Em caso 
negativo, isso não provocaria assimetrias no processo pedagógico? A adoção desse 

lho docente? Explicitar a todo 
momento que se trata de medidas excepcionais emergenciais com validade 

Embora o texto aborde o termo “atividades pedagógicas” (que é amplo, envolve ensino, 
o foco da minuta está atrelado ao ensino conteudista “ofertar 

conteúdos”, o que é uma contradição. Compreendo que está declarada A 
CONTINUIDADE DE perspectiva de educação bancária Pois está colocado que é 

que o professor é o mediador entre 

Deste modo, há uma tendência de alienação da atividade pedagógica, em que o foco é 
a transmissão de conteúdo, no qual o docente perde o sentido do seu trabalho (mediar a 

O Currículo será repensado? Ou adequado? Nesta parte está claro que o enfoque é o 
componente curricular de cada disciplina. Não prevê a prioridade para o Projeto 

Será a lógica de disciplina? Não seria mais oportuno pensar/construir projeto integrador 
a partir do contexto da Pandemia? Como pensar a atividade pedagógica a partir da 
realidade dos sujeitos e como pensar esta atividade de forma coletiva e não 
fragmentada em disciplinas? Não seria possível pensar o segundo semestre para 

s currículos, formas de avaliação e o que pode ser realizado em termos 
pedagógicos para uma preparação para um possível ensino remoto em 2021 (e não 
simplesmente adaptar o currículo presencial em atividades remotas? 

al Técnica de Nível Médio estabelecidos na 
Resolução CNE nº06/2012, o VIII, é a contextualização, flexibilidade e 
interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionais. Assim, neste momento é 

e pedagógica junto aos alunos 
que não sejam baseadas neste princípio fundamental, e não “quando possível”.) 

a regra precisa ser a perspectiva de projeto integrador (interdisciplinar) a fim de 
tros. A perspectiva deve ser 

pensar os temas transversais de forma essencial e não ser apenas “quando possível”. 
Seria o momento oportuno repensar o currículo e como trabalhar com temas 
transversais (principalmente na áreas das ditas “ciências duras”) e a realidade. 
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o acolhimento requer acompanhamento e encaminhamento das demandas, e com a 
precarização das condições de vida dos/as estudantes há uma tendência de aumento 
dos atendimentos em face à uma equipe diminuta nos campi, soma
dificuldade d
trabalhadores/as, seja em função de orientações expedidas pelos conselhos 
profissionais. Novamente a questão do “incentivo” não pode ser compreendido no plano 
individual, mas tamb
Como se incentiva estudantes que antes tinham o espaço do campus para estudar e 
que provavelmente no atual contexto estão cuidando de familiares, dividindo espaço 
com outras pessoas, e ainda, encontram
(desemprego, estrutura da casa, situação de violência, dentre outros)? A perspectiva de 
abordagem dos educadores precisa passar por esta compreensão da realidade objetiva 
dos estudantes e não individualizar o problema a uma mera falta de aces
(como é descrito mais a frente no documento) ou a uma questão de necessidades 
específicas, termo este utilizado no decorrer do texto de forma abrangente. Destaco a 
necessidade de formação dos educadores (de forma geral) para apoio e acolhime
em direitos humanos. 
A instituição IFRJ não conduziu levantamento para saber como os estudantes estão, 
para além da questão de acesso à internet (pois não pode ser uma iniciativa de um 
campus). Isto poderia ser uma proposta para o segundo semestre (
possíveis demandas da situação de vida para além da tecnologia)

Rio de Janeiro 

Penso que, caso sejam implementadas as APNPs, a realização de aulas assíncronas só 
irá contribuir para a defasagem de ensino, aprendizado e possível evasão. É evide
que as APNPs para um curso de nível técnico, principalmente, mexe muito com a 
cabeça dos estudantes, sendo uma rotina completamente diferente. Além, claro, de 
exigir uma carga horária extremamente puxada para os Docentes e Técnicos 
Administrativos. Des
momentos de distanciamento e isolamento, o contato com o professor pode ser um 
refúgio no meio de tanto caos e sofrimento. 
 
Além disso, reitero minha posição contrária à implementação, visto q
ineficiente esse tipo de ensino para estudantes do Ensino Médio Técnico 
profissionalizante, ainda mais se estas forem suprir a carga horário dos mesmos. Creio 
que muitos espaços ficarão vazios e sem preenchimento, e o conhecimento e 
aprendizagem se dará de uma forma incompleta.

Arraial do Cabo É importante para que continuem o calendário escolar.
Niterói De acordo 

Niterói 

Concordo com as aulas gravadas, visto que, por não estarem adaptados, tanto os 
professores podem se preparar melhor,  como os alunos poderão rever a matéria. 
Sugiro, portanto, aulas ao vivo, posteriormente, para tirar dúvidas. Talvez, correção de 
atividades etc

Niterói Concordo 

Rio de Janeiro 
§ 2º - As APNPS devem ser ofertadas de forma preferencialmente síncronas, permitindo 
ao docente e ao discente interação no mesmo instante.

Paracambi 

(NOVO)  Art. 1º Em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid
19, estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs), em caráter excepcional. 
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender ao
manter o acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como fomentar a 
igualdade e combater as desigualdades estruturais da sociedade brasileira.
 
§ 2º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais
que visam a reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, adaptando os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPCs), em caráter excepcional, de modo a possibilitar o 
acesso a conteúdos e objetivos de aprendizagem definido
colegiados dos cursos.
 
§ 3º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncrona e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
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o acolhimento requer acompanhamento e encaminhamento das demandas, e com a 
precarização das condições de vida dos/as estudantes há uma tendência de aumento 
dos atendimentos em face à uma equipe diminuta nos campi, soma
dificuldade de realizar entrevistas on-line, seja em virtude das condições de vida dos/as 
trabalhadores/as, seja em função de orientações expedidas pelos conselhos 
profissionais. Novamente a questão do “incentivo” não pode ser compreendido no plano 
individual, mas também uma questão de permanência. 
Como se incentiva estudantes que antes tinham o espaço do campus para estudar e 
que provavelmente no atual contexto estão cuidando de familiares, dividindo espaço 
com outras pessoas, e ainda, encontram-se em condições precari
(desemprego, estrutura da casa, situação de violência, dentre outros)? A perspectiva de 
abordagem dos educadores precisa passar por esta compreensão da realidade objetiva 
dos estudantes e não individualizar o problema a uma mera falta de aces
(como é descrito mais a frente no documento) ou a uma questão de necessidades 
específicas, termo este utilizado no decorrer do texto de forma abrangente. Destaco a 
necessidade de formação dos educadores (de forma geral) para apoio e acolhime
em direitos humanos.  
A instituição IFRJ não conduziu levantamento para saber como os estudantes estão, 
para além da questão de acesso à internet (pois não pode ser uma iniciativa de um 
campus). Isto poderia ser uma proposta para o segundo semestre (
possíveis demandas da situação de vida para além da tecnologia)
Penso que, caso sejam implementadas as APNPs, a realização de aulas assíncronas só 
irá contribuir para a defasagem de ensino, aprendizado e possível evasão. É evide
que as APNPs para um curso de nível técnico, principalmente, mexe muito com a 
cabeça dos estudantes, sendo uma rotina completamente diferente. Além, claro, de 
exigir uma carga horária extremamente puxada para os Docentes e Técnicos 
Administrativos. Desse modo, sugiro a realização de aulas síncronas, visto que, em 
momentos de distanciamento e isolamento, o contato com o professor pode ser um 
refúgio no meio de tanto caos e sofrimento.  

Além disso, reitero minha posição contrária à implementação, visto q
ineficiente esse tipo de ensino para estudantes do Ensino Médio Técnico 
profissionalizante, ainda mais se estas forem suprir a carga horário dos mesmos. Creio 
que muitos espaços ficarão vazios e sem preenchimento, e o conhecimento e 

em se dará de uma forma incompleta. 
É importante para que continuem o calendário escolar. 

Concordo com as aulas gravadas, visto que, por não estarem adaptados, tanto os 
professores podem se preparar melhor,  como os alunos poderão rever a matéria. 
Sugiro, portanto, aulas ao vivo, posteriormente, para tirar dúvidas. Talvez, correção de 

es etc 

As APNPS devem ser ofertadas de forma preferencialmente síncronas, permitindo 
ao docente e ao discente interação no mesmo instante. 
(NOVO)  Art. 1º Em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid
19, estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs), em caráter excepcional.  

§ 1º A adoção das APNPs deve atender aos preceitos constitucionais e institucionais de 
manter o acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como fomentar a 
igualdade e combater as desigualdades estruturais da sociedade brasileira.

§ 2º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
que visam a reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, adaptando os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPCs), em caráter excepcional, de modo a possibilitar o 
acesso a conteúdos e objetivos de aprendizagem definidos como essenciais pelos 
colegiados dos cursos. 

§ 3º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncrona e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
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o acolhimento requer acompanhamento e encaminhamento das demandas, e com a 
precarização das condições de vida dos/as estudantes há uma tendência de aumento 
dos atendimentos em face à uma equipe diminuta nos campi, soma-se a isso, a 

line, seja em virtude das condições de vida dos/as 
trabalhadores/as, seja em função de orientações expedidas pelos conselhos 
profissionais. Novamente a questão do “incentivo” não pode ser compreendido no plano 

Como se incentiva estudantes que antes tinham o espaço do campus para estudar e 
que provavelmente no atual contexto estão cuidando de familiares, dividindo espaço 

se em condições precarizadas de vida 
(desemprego, estrutura da casa, situação de violência, dentre outros)? A perspectiva de 
abordagem dos educadores precisa passar por esta compreensão da realidade objetiva 
dos estudantes e não individualizar o problema a uma mera falta de acesso tecnológico 
(como é descrito mais a frente no documento) ou a uma questão de necessidades 
específicas, termo este utilizado no decorrer do texto de forma abrangente. Destaco a 
necessidade de formação dos educadores (de forma geral) para apoio e acolhimento e 

A instituição IFRJ não conduziu levantamento para saber como os estudantes estão, 
para além da questão de acesso à internet (pois não pode ser uma iniciativa de um 
campus). Isto poderia ser uma proposta para o segundo semestre (entender as 
possíveis demandas da situação de vida para além da tecnologia) 
Penso que, caso sejam implementadas as APNPs, a realização de aulas assíncronas só 
irá contribuir para a defasagem de ensino, aprendizado e possível evasão. É evidente 
que as APNPs para um curso de nível técnico, principalmente, mexe muito com a 
cabeça dos estudantes, sendo uma rotina completamente diferente. Além, claro, de 
exigir uma carga horária extremamente puxada para os Docentes e Técnicos 

se modo, sugiro a realização de aulas síncronas, visto que, em 
momentos de distanciamento e isolamento, o contato com o professor pode ser um 

Além disso, reitero minha posição contrária à implementação, visto que considero 
ineficiente esse tipo de ensino para estudantes do Ensino Médio Técnico 
profissionalizante, ainda mais se estas forem suprir a carga horário dos mesmos. Creio 
que muitos espaços ficarão vazios e sem preenchimento, e o conhecimento e 

Concordo com as aulas gravadas, visto que, por não estarem adaptados, tanto os 
professores podem se preparar melhor,  como os alunos poderão rever a matéria.  
Sugiro, portanto, aulas ao vivo, posteriormente, para tirar dúvidas. Talvez, correção de 

As APNPS devem ser ofertadas de forma preferencialmente síncronas, permitindo 

(NOVO)  Art. 1º Em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-
19, estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 

s preceitos constitucionais e institucionais de 
manter o acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como fomentar a 
igualdade e combater as desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

(APNPs) consistem em estratégias 
que visam a reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, adaptando os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPCs), em caráter excepcional, de modo a possibilitar o 

s como essenciais pelos 

§ 3º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncrona e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
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transversais com vistas a desenvolver atividades 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
gestão pedagógica do Campus, manter contato com os estudantes e estabelecer 
estratégias de permanência nos estudos.

Volta Redonda 
Seria bom a gente ter uma revisão doa conteúdos antes de voltar com as atividades pois 
já estamos parados há mais de 6 meses

Duque de Caxias 

O termo “objetivos essenciais” dá
essenciais em nosso PPC, desta forma s
Caxias) 

Pinheiral Muito bom para tirar os alunos da ociosidade
Arraial do Cabo pertinente em haver atividades assíncronas

Engenheiro Paulo de 
Frontin Atividades  síncronas!

Duque de Caxias 

1ª o termo “objetivos 
essenciais em nossos Planos de Curso e PPC´s, desta forma sugerimos revisão deste 
termo. Sugestões: “Específicos” ou”Fundamentais” ou “Basilares” ou “prioritários”
2º A IS 1 / 2017 da ainda Proet usa o 
invés de PPC´s, usado apenas nos cursos de graduação. (Campus Duque de Caxias)

Rio de Janeiro 
Importante implementar APNPs, desde que não haja exclusão entre profissionais e 
corpo discente.

Volta Redonda 

CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA
 
§ 2o. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem ativida
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e incentivá
permanecer nos estudos. 
 
TROCAR POR “necessari

São Gonçalo 

(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo)
Nova redação: 
 
Art. 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
não Presenciais (APNPs)  para manutenção de vínculo 
contabilização da carga horária letiva, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
que visam mobilizar conhecimentos, apoiar e
a permanência das atividades acadêmicas com o apoio da gestão pedagógica do 
campus. 
§ 2º. As APNPs deverão considerar as vulnerabilidades dos estudantes bem como 
atender suas necessidades específicas, a fim de nã
desigualdades estruturais da sociedade brasileira.
§ 3º O acesso às APNPs deve ser universal, ou seja, garantido para todos os 
estudantes.

Arraial do Cabo 

Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integ
Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a retomada do 
calendário através das APNPs.

Realengo 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os obj
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma prefer
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 
incentivá-los a permanecer nos estudos.
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transversais com vistas a desenvolver atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
gestão pedagógica do Campus, manter contato com os estudantes e estabelecer 
estratégias de permanência nos estudos. 
Seria bom a gente ter uma revisão doa conteúdos antes de voltar com as atividades pois 
já estamos parados há mais de 6 meses 
O termo “objetivos essenciais” dá-se a impressão de que temos conteúdos não 
essenciais em nosso PPC, desta forma sugerimos revisão deste(Campus Duque de 

Muito bom para tirar os alunos da ociosidade 
pertinente em haver atividades assíncronas 

Atividades  síncronas! 
1ª o termo “objetivos essenciais” passa a impressão que temos conteúdos não 
essenciais em nossos Planos de Curso e PPC´s, desta forma sugerimos revisão deste 
termo. Sugestões: “Específicos” ou”Fundamentais” ou “Basilares” ou “prioritários”
2º A IS 1 / 2017 da ainda Proet usa o termo "Plano de curso" para os cursos técnicos, ao 
invés de PPC´s, usado apenas nos cursos de graduação. (Campus Duque de Caxias)
Importante implementar APNPs, desde que não haja exclusão entre profissionais e 
corpo discente. 
CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA

§ 2o. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e incentivá
permanecer nos estudos.  

TROCAR POR “necessariamente” ou “preferencialmente” 
(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo) 
Nova redação:  

Art. 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
não Presenciais (APNPs)  para manutenção de vínculo com os estudantes e sem 
contabilização da carga horária letiva, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19. 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
que visam mobilizar conhecimentos, apoiar estudantes em suas dificuldades e incentivar 
a permanência das atividades acadêmicas com o apoio da gestão pedagógica do 

§ 2º. As APNPs deverão considerar as vulnerabilidades dos estudantes bem como 
atender suas necessidades específicas, a fim de não contribuir para o agravamento das 
desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
§ 3º O acesso às APNPs deve ser universal, ou seja, garantido para todos os 
estudantes. 
Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integ
Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a retomada do 
calendário através das APNPs. 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

los a permanecer nos estudos. 
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disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
gestão pedagógica do Campus, manter contato com os estudantes e estabelecer 

Seria bom a gente ter uma revisão doa conteúdos antes de voltar com as atividades pois 

se a impressão de que temos conteúdos não 
ugerimos revisão deste(Campus Duque de 

essenciais” passa a impressão que temos conteúdos não 
essenciais em nossos Planos de Curso e PPC´s, desta forma sugerimos revisão deste 
termo. Sugestões: “Específicos” ou”Fundamentais” ou “Basilares” ou “prioritários” 

termo "Plano de curso" para os cursos técnicos, ao 
invés de PPC´s, usado apenas nos cursos de graduação. (Campus Duque de Caxias) 
Importante implementar APNPs, desde que não haja exclusão entre profissionais e 

CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA 

§ 2o. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 

des disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e incentivá- los a 

Art. 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
com os estudantes e sem 

contabilização da carga horária letiva, em decorrência das medidas de enfrentamento à 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
studantes em suas dificuldades e incentivar 

a permanência das atividades acadêmicas com o apoio da gestão pedagógica do 

§ 2º. As APNPs deverão considerar as vulnerabilidades dos estudantes bem como 
o contribuir para o agravamento das 

§ 3º O acesso às APNPs deve ser universal, ou seja, garantido para todos os 

Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ de 
Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a retomada do 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
etivos cognitivos de aprendizagem propostos no 

planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

encialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 

equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 



Pró

 

 
3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de APNP 
síncrona e/ou assíncrona e a

Nilópolis 

§ 1º    As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
que visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada 
componente curricular, em seus respectivos Projetos Políticos 
(PPCs). 

Realengo 

Obs: Peço atenção para a numeração dos artigos, que não está correspondendo com o 
documento original, pois houve proposta de supressão de artigos e inserção de outros.
 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acad
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e s
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula pa
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 
escolar; 
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a ser
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente; 
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos;
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 
incentivá-los a permanecer nos estudos.
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
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3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de APNP 
síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 
§ 1º    As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
que visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada 
componente curricular, em seus respectivos Projetos Políticos 

Obs: Peço atenção para a numeração dos artigos, que não está correspondendo com o 
documento original, pois houve proposta de supressão de artigos e inserção de outros.

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, d
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente; 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos; 

t. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid

tividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

los a permanecer nos estudos. 

s docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
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3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de APNP 

§ 1º    As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
que visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada 
componente curricular, em seus respectivos Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos 

Obs: Peço atenção para a numeração dos artigos, que não está correspondendo com o 
documento original, pois houve proposta de supressão de artigos e inserção de outros. 

êmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 

ubsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ. 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

em cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 

definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente;  

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 

t. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

tividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 

previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 

atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

s docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 



Pró

 

implementado após a concordância da mesma.

Realengo Concordo 
Realengo concordo 

Rio de Janeiro 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prej
escolar; 
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações loca
periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente; 
 
§ 7 Os componentes curric
integralização das disciplinas dos cursos;

Realengo 

RESOLVE:
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curricul
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ens
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos pod
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 
escolar; 
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres c
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as c
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implementado após a concordância da mesma. 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente; 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos; 

 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por períodos complementares);

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos pod
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres c
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente; 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

62 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 

ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 

âmbito dos campi do IFRJ. 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
uízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
is específicas. (caso a opção seja por 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente;  

ulares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
ares que serão ofertados em 

APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ. 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 

ino presencial. (caso a opção seja por períodos complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
aracterísticas de cada componente;  
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§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos;
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam al
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, opo
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 
incentivá-los a permanecer nos estudos.
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
implementado após a concordância da mesma.

Niterói 
Faltaria justificar o porquê dessa opção, e explicitar que articulação haverá com o
formato “síncrono”, e quando e como este formato deveria ocorrer.

Niterói 

No paragrafo 2º proponho que sejam inseridas lives com os docentes das disciplinas 
para esclarecer dúvidas dos discentes quanto aos conteúdos, assim como, a interação 
dos discentes
Sugiro alternância de atividades síncronas e assíncronas.

Rio de Janeiro 

Sigla para PPC: Projeto Pedagógico de Curso.
Quem deveria coordenar as atividades multi, inter e/ou transdiscipli
manter contato com os estudantes e incentiva
sendo realizada no âmbito do trabalho remoto. As APNPs serão implementadas para 
permitir a volta do calendário?

Realengo 

§ 1º A adoção das APNPs deve atende
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir para o 
aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnol
necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos alunos.
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos educandos a
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências do 
educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades 
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem afastados 
do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de c
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou transformação dos 
cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na mod
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§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos; 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
resenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 

IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
implementado após a concordância da mesma. 
Faltaria justificar o porquê dessa opção, e explicitar que articulação haverá com o
formato “síncrono”, e quando e como este formato deveria ocorrer.
No paragrafo 2º proponho que sejam inseridas lives com os docentes das disciplinas 
para esclarecer dúvidas dos discentes quanto aos conteúdos, assim como, a interação 
dos discentes e dos docentes em momento de grande dificuldade, isolamento social.
Sugiro alternância de atividades síncronas e assíncronas. 
Sigla para PPC: Projeto Pedagógico de Curso. 
Quem deveria coordenar as atividades multi, inter e/ou transdiscipli
manter contato com os estudantes e incentiva-los a permanecer nos estudos já está 
sendo realizada no âmbito do trabalho remoto. As APNPs serão implementadas para 
permitir a volta do calendário? 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir para o 
aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnol
necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos alunos.

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências do 
educando previstos nos PPCs dos cursos; 

uir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades 
manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem afastados 

do ambiente físico do campus; e, 
priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 

ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou transformação dos 
cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na mod
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§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
resenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 

IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
cançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 

planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 

rtunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 

Faltaria justificar o porquê dessa opção, e explicitar que articulação haverá com o 
formato “síncrono”, e quando e como este formato deveria ocorrer. 
No paragrafo 2º proponho que sejam inseridas lives com os docentes das disciplinas 
para esclarecer dúvidas dos discentes quanto aos conteúdos, assim como, a interação 

e dos docentes em momento de grande dificuldade, isolamento social. 

Quem deveria coordenar as atividades multi, inter e/ou transdisciplinares? A ação de 
los a permanecer nos estudos já está 

sendo realizada no âmbito do trabalho remoto. As APNPs serão implementadas para 

r os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir para o 
aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os materiais 
necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos alunos. 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
manutenção do vínculo com a Instituição; 

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências do 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e competências; 
manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem afastados 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
urso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou transformação dos 

alidade de Educação a 
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Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a permitir 
que o Núcleo Docente E
Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam e planejem a oferta de 
componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada curso, registrando
parecer colegiado em ata.
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano de 
Atividades -
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de cada 
campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto com os 
estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reun
forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar;
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no 
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados.
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.
 
§ 12º Quando as condições sanitári
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs deverá 
ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs t
às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação 
de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos 
nos semestres letivos
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por APNPs, 
total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais e/ou práticas, 
deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser orga
quando for possível o retorno às atividades presenciais.
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas e 
registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade
caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com apoio da 
equipe multiprofissional, quando necessário.
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Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a permitir 
que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a Coordenação de 
Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam e planejem a oferta de 
componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada curso, registrando
parecer colegiado em ata. 

O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano de 
- APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de cada 
campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto com os 
estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações sanitárias.

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 
forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar;

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados. 

abe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs deverá 
ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual 
às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação 
de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos 
nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por APNPs, 
total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais e/ou práticas, 
deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a oferta somente 
quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 

ctivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas e 
registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade
caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com apoio da 
equipe multiprofissional, quando necessário. 
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§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a permitir 

struturante (NDE), o Colegiado de Curso e a Coordenação de 
Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam e planejem a oferta de 
componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada curso, registrando-se o 

O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano de 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de cada 
campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto com os 
estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações sanitárias. 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
iões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 

forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar; 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

abe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes. 

as se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs deverá 

ambém poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual 
às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação 
de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos 

19. 

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por APNPs, 
total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais e/ou práticas, 

nizados para a oferta somente 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 

ctivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas e 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão seu 
caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com apoio da 
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§ 17º No que se refere às práti
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de 
planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao 
projeto pedagógico do curso, dev
profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de 
Educação -
disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendi
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das 
práticas profissionais de estágio.
 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Mood
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem (AVEA).
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e
adequado destas plataformas digitais.

Realengo Se todos os alunos tiverem condições de aprender e estudar.

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for po
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 
escolar; 
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quant
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APN
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos;
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividad
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid
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§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de 
planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao 
projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos 
profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de 

- CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam 
disciplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem de 
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das 
práticas profissionais de estágio. 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Mood
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem (AVEA). 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e
adequado destas plataformas digitais. 
Se todos os alunos tiverem condições de aprender e estudar.
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for po
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente; 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos; 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividad
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid
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cas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de 
planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao 

endo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos 
profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de 

CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam 

mento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem de 
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 

Se todos os alunos tiverem condições de aprender e estudar. 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 

componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 

sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ. 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 

APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

idade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
P, considerando as características de cada componente;  

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 



Pró

 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs de
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou tra
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 
incentivá-los a permanecer nos estudos.
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH d
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
implementado após a concordância da mesma.

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1,
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), qu
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.
 
§ 1º Entende
componentes cu
ofertar o ensino presencial.(caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no 
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 
escolar; 
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em AP
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os
ser oferecidos com APNP,considerando as características de cada componente;
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNPpoderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos;
 
Art. 2º Estabelecer di
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógica
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Proje
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplin
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH d
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
implementado após a concordância da mesma. 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1,
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), qu
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial.(caso a opção seja por periodos complementares);

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em AP

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP,considerando as características de cada componente;

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNPpoderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos; 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplin
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
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§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

vem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 

nsdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ. 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
rriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 

ofertar o ensino presencial.(caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 

componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP,considerando as características de cada componente; 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNPpoderão ser aproveitados para 

retrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

s Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 

tos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 



Pró

 

CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 
incentivá-los a permanecer nos estudos.
 
§ 3º Os docentes terão aut
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4ºO plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
implementado após a concordância da mesma.

Rio de Janeiro concordo 

Realengo 

- a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da Educação 
– que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de saúde, enquanto 
durar a pandemia.

Engenheiro Paulo de 
Frontin É possível estabelecer 

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ens
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por period
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer 
escolar; 
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise d
periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente; 
 
§ 7º Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos;.
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendiza
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, qua
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 
incentivá-los a permanecer nos estudos.
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4ºO plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
implementado após a concordância da mesma. 

a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da Educação 
que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de saúde, enquanto 

durar a pandemia. 

É possível estabelecer estratégias diversas para se atingir o maior número de alunos
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente; 

componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos;. 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendiza
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, qua
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 

oTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 
los a permanecer nos estudos. 
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CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

onomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

§ 4ºO plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 

a recomendação n.48 do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da Educação 
que trata de estágios e atividades práticas para os cursos da áera de saúde, enquanto 

estratégias diversas para se atingir o maior número de alunos 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 

dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 

ino presencial no âmbito dos campi do IFRJ. 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 

os complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
as situações locais específicas. (caso a opção seja por 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente;  

componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
carga horária letiva nos cursos do 

IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 

oTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 
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§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
implementado após a concordância da mesma.

Arraial do Cabo Nada a acrescentar.

Niterói 

Sugiro a seguinte redação do Art. 1: "Estabelecer diretrizes institucionais para a 
realização de APNPs, abrangendo inicialmente a oferta de atividades extracurriculares 
com vistas a avaliar a viabilidade de atendimento de parte da carga horária letiva de 
forma remota, em decorrência do contexto da pandemia de Covid

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) comple
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complemen
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 
escolar; 
 
§ 4º Não haver
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente; 
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos;

Rio de Janeiro 

A expressão “preferencialmente assíncrona” é muito vaga. Ela deixa a possibilidade de 
que o docente adote atividades síncronas e/ou assíncronas, e assim vem sendo 
interpretado. Ressalte
atividades síncronas diante de situações práticas vivenciadas pelos estudantes como 
dificuldade de acesso à internet, compartilhamento de aparelhos com outros familiares, 
falta de espaço adequado para assistir aula virtu
de APNPs seja feita a partir de um levantamento criterioso das condições dos/das 
discentes, para garantir que as escolhas sejam pautadas pela inclusão de todos/todas 
com base nas suas especificidades.

Realengo Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito.

Niterói 

Art 1º  
DISCORDÂNCIA: Compreendemos que as APNPs, enquanto atividades pedagógicas, 
devam ser atividades não letivas e opcionais, sem prejuízo para os alunos que não 
desejarem fazer as mesmas. 
Concordamos que
forma a dar visibilidade às ações de extensão e pesquisa e que sejam realizadas de 
forma sistematizada na instituição, isto inclui a articulação entre as disciplinas para o 
desenvolvimento 
E ainda, o IFRJ precisa garantir aos/às estudantes o acesso à tecnologia (chip,meios 
tecnológicos) para que os/as mesmos/as possam participar das atividades pedagógicas, 
inclusive dos projetos de extensão e pesquisa já em andament
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§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
implementado após a concordância da mesma. 
Nada a acrescentar. 
Sugiro a seguinte redação do Art. 1: "Estabelecer diretrizes institucionais para a 

ação de APNPs, abrangendo inicialmente a oferta de atividades extracurriculares 
com vistas a avaliar a viabilidade de atendimento de parte da carga horária letiva de 
forma remota, em decorrência do contexto da pandemia de Covid

Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complemen
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente; 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
lização das disciplinas dos cursos; 

A expressão “preferencialmente assíncrona” é muito vaga. Ela deixa a possibilidade de 
que o docente adote atividades síncronas e/ou assíncronas, e assim vem sendo 
interpretado. Ressalte-se aqui a necessidade de estabelecer limite máximo de 
atividades síncronas diante de situações práticas vivenciadas pelos estudantes como 
dificuldade de acesso à internet, compartilhamento de aparelhos com outros familiares, 
falta de espaço adequado para assistir aula virtual etc. Há necessidade de que a oferta 
de APNPs seja feita a partir de um levantamento criterioso das condições dos/das 
discentes, para garantir que as escolhas sejam pautadas pela inclusão de todos/todas 
com base nas suas especificidades. 

a observação ou acréscimo a ser feito. 

DISCORDÂNCIA: Compreendemos que as APNPs, enquanto atividades pedagógicas, 
devam ser atividades não letivas e opcionais, sem prejuízo para os alunos que não 
desejarem fazer as mesmas.  
Concordamos que as APNPs devem ser no formato de atividades extracurriculares, de 
forma a dar visibilidade às ações de extensão e pesquisa e que sejam realizadas de 
forma sistematizada na instituição, isto inclui a articulação entre as disciplinas para o 
desenvolvimento dessas ações pedagógicas. 
E ainda, o IFRJ precisa garantir aos/às estudantes o acesso à tecnologia (chip,meios 
tecnológicos) para que os/as mesmos/as possam participar das atividades pedagógicas, 
inclusive dos projetos de extensão e pesquisa já em andament
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§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 

Sugiro a seguinte redação do Art. 1: "Estabelecer diretrizes institucionais para a 
ação de APNPs, abrangendo inicialmente a oferta de atividades extracurriculares 

com vistas a avaliar a viabilidade de atendimento de parte da carga horária letiva de 
forma remota, em decorrência do contexto da pandemia de Covid-19." 

Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 

mentar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ. 

ementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

á mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente;  

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 

A expressão “preferencialmente assíncrona” é muito vaga. Ela deixa a possibilidade de 
que o docente adote atividades síncronas e/ou assíncronas, e assim vem sendo 

ade de estabelecer limite máximo de 
atividades síncronas diante de situações práticas vivenciadas pelos estudantes como 
dificuldade de acesso à internet, compartilhamento de aparelhos com outros familiares, 

al etc. Há necessidade de que a oferta 
de APNPs seja feita a partir de um levantamento criterioso das condições dos/das 
discentes, para garantir que as escolhas sejam pautadas pela inclusão de todos/todas 

DISCORDÂNCIA: Compreendemos que as APNPs, enquanto atividades pedagógicas, 
devam ser atividades não letivas e opcionais, sem prejuízo para os alunos que não 

as APNPs devem ser no formato de atividades extracurriculares, de 
forma a dar visibilidade às ações de extensão e pesquisa e que sejam realizadas de 
forma sistematizada na instituição, isto inclui a articulação entre as disciplinas para o 

E ainda, o IFRJ precisa garantir aos/às estudantes o acesso à tecnologia (chip,meios 
tecnológicos) para que os/as mesmos/as possam participar das atividades pedagógicas, 
inclusive dos projetos de extensão e pesquisa já em andamento nos campi (Editais 
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publicados).   
§ 1º 
DISCORDÂNCIA: As APNPs devem ser atividades que promovam o vínculo  do aluno 
com o IFRJ, que promovam reflexões críticas sobre a realidade e, acesso às mais 
diversas formas de cultura, na perspectiva de projetos in
não sendo caracterizada como atividade letiva. 
§ 2º 
DISCORDÂNCIA: Partindo da concepção defendida de que as APNPs devem ser 
extracurriculares, as atividades síncronas são uma possibilidade para rodas de 
conversa, círculos de
não letivas.
 
As atividades pedagógicas devem ser orientadas para a construção de projetos 
integradores, ou seja, deve
obrigação do do
estudos.  
 
QUESTIONAMENTO: Como os docentes vão incentivar os/as estudantes? Os docentes 
terão chip também? Importante ressaltar a questão do tempo de trabalho dos/as 
profissionais para não g
identificar algumas questões no relacionamento com os estudantes (desânimo, falta de 
atenção, dificuldade de aprendizado, dentre outras), num contexto on
interação dinâmica, como o/a doc
estudantes ficam com as câmeras desligadas (experiência do Estado relatada por 
aluna), como identificar as situações?

Realengo 

RESOLVE:
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.
 
§ 1º Entende
componentes cur
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no 
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 
escolar; 
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em AP
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente; 
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos;

Arraial do Cabo 

As atividades devem direcionadas a todos alunos, por isso não podemos somente 
desenvolver as atividades por meios digitais devemos pensar no aluno que não tem 
acesso a computador e/ou smartphones.

Duque de Caxias 
Art. 1º Estabelecer diretrizes institucionais
não Presenciais (APNPs) e para retomada do calendário letivo, respeitando as 
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publicados).    

DISCORDÂNCIA: As APNPs devem ser atividades que promovam o vínculo  do aluno 
com o IFRJ, que promovam reflexões críticas sobre a realidade e, acesso às mais 
diversas formas de cultura, na perspectiva de projetos integradores e, não conteudista, 
não sendo caracterizada como atividade letiva.  

DISCORDÂNCIA: Partindo da concepção defendida de que as APNPs devem ser 
extracurriculares, as atividades síncronas são uma possibilidade para rodas de 
conversa, círculos de leitura, dentre outras atividades pedagógicas não obrigatórias e 

 

As atividades pedagógicas devem ser orientadas para a construção de projetos 
integradores, ou seja, deve-se primar pela articulação das disciplinas.Não deve ser 
obrigação do docente manter contato com aluno para que os mesmos permaneçam nos 

QUESTIONAMENTO: Como os docentes vão incentivar os/as estudantes? Os docentes 
terão chip também? Importante ressaltar a questão do tempo de trabalho dos/as 
profissionais para não gerar sobretrabalho. Nas atividades presenciais é possível 
identificar algumas questões no relacionamento com os estudantes (desânimo, falta de 
atenção, dificuldade de aprendizado, dentre outras), num contexto on
interação dinâmica, como o/a docente irá estimular o/estudante? Geralmente os/as 
estudantes ficam com as câmeras desligadas (experiência do Estado relatada por 
aluna), como identificar as situações? 

 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em AP

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente; 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos; 

atividades devem direcionadas a todos alunos, por isso não podemos somente 
desenvolver as atividades por meios digitais devemos pensar no aluno que não tem 
acesso a computador e/ou smartphones. 
Art. 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
não Presenciais (APNPs) e para retomada do calendário letivo, respeitando as 
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DISCORDÂNCIA: As APNPs devem ser atividades que promovam o vínculo  do aluno 
com o IFRJ, que promovam reflexões críticas sobre a realidade e, acesso às mais 

tegradores e, não conteudista, 

DISCORDÂNCIA: Partindo da concepção defendida de que as APNPs devem ser 
extracurriculares, as atividades síncronas são uma possibilidade para rodas de 

leitura, dentre outras atividades pedagógicas não obrigatórias e 

As atividades pedagógicas devem ser orientadas para a construção de projetos 
se primar pela articulação das disciplinas.Não deve ser 

cente manter contato com aluno para que os mesmos permaneçam nos 

QUESTIONAMENTO: Como os docentes vão incentivar os/as estudantes? Os docentes 
terão chip também? Importante ressaltar a questão do tempo de trabalho dos/as 

erar sobretrabalho. Nas atividades presenciais é possível 
identificar algumas questões no relacionamento com os estudantes (desânimo, falta de 
atenção, dificuldade de aprendizado, dentre outras), num contexto on-line não há 

ente irá estimular o/estudante? Geralmente os/as 
estudantes ficam com as câmeras desligadas (experiência do Estado relatada por 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ. 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
riculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 

ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 

componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente;  

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 

atividades devem direcionadas a todos alunos, por isso não podemos somente 
desenvolver as atividades por meios digitais devemos pensar no aluno que não tem 

para a realização de Atividades Pedagógicas 
não Presenciais (APNPs) e para retomada do calendário letivo, respeitando as 
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especificidades dos níveis e modalidades de ensino ofertados pelo IFRJ.  
 
Sugestão: 
* O inciso 1º deve constar a retomada do calendár
* Sugestão ao inciso 2º
conjunto de atividades que serão ofertadas aos estudantes, tanto síncronas, quanto 
assíncronas, bem como quantidade de avaliações, de forma 
material aos alunos para não provocar sobrecarga e sofrimento.

Rio de Janeiro 

É necessário especificar o que se entende por “preferencialmente assíncrona”, 
apresentando, portanto, uma determinação clara. O termo sugere que poderá hav
uma escolha do docente em adotar atividades síncronas e/ou assíncronas, e assim vem 
sendo interpretado. Ressalte
atividades síncronas diante de situações práticas vivenciadas pelos estudantes como 
dificuldade de acesso à internet, compartilhamento de aparelhos com outros familiares, 
falta de espaço adequado para assistir aulas virtuais etc. Há necessidade de que a 
oferta de APNPs seja feita a partir de um levantamento criterioso das condições dos/das 
discentes, para garantir que as escolhas sejam pautadas pela inclusão de todos/todas 
com base nas suas especificidades.

Rio de Janeiro 
É preciso especificar limite máximo de atividades síncronas (p. ex. : de 0 a X 
horas/mês).

Realengo 

Art. 2º Estabelecer
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagóg
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Pr
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades discip
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 
incentivá-los a permanecer nos estudos.
 
§ 3º Os docentes terão 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
implementado após a concordância da mesma.

Niterói 

Faltaria justificar o porquê dessa opção, e explicitar que articulação haverá com o 
formato “síncrono”, e quando e como este formato deveria ocorrer.  
 
Ar. 2º - No parágrafo 12 não trata da possibilidade de trancamento dos que não 
puderem realizar as APNPs.

Realengo 

RESOLVE:
Art.1º Definir abertura de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 
2020.3 (e subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxx e até xx/xx/xxx 
sendo acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino pr
âmbito dos campi do IFRJ.
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos com
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
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especificidades dos níveis e modalidades de ensino ofertados pelo IFRJ.  

* O inciso 1º deve constar a retomada do calendário letivo como objetivo da APNP.
* Sugestão ao inciso 2º- que se delimite em alguma seção da APNP os limites para o 
conjunto de atividades que serão ofertadas aos estudantes, tanto síncronas, quanto 
assíncronas, bem como quantidade de avaliações, de forma 
material aos alunos para não provocar sobrecarga e sofrimento.
É necessário especificar o que se entende por “preferencialmente assíncrona”, 
apresentando, portanto, uma determinação clara. O termo sugere que poderá hav
uma escolha do docente em adotar atividades síncronas e/ou assíncronas, e assim vem 
sendo interpretado. Ressalte-se aqui a necessidade de estabelecer limite máximo de 
atividades síncronas diante de situações práticas vivenciadas pelos estudantes como 

ficuldade de acesso à internet, compartilhamento de aparelhos com outros familiares, 
falta de espaço adequado para assistir aulas virtuais etc. Há necessidade de que a 
oferta de APNPs seja feita a partir de um levantamento criterioso das condições dos/das 
discentes, para garantir que as escolhas sejam pautadas pela inclusão de todos/todas 
com base nas suas especificidades. 
É preciso especificar limite máximo de atividades síncronas (p. ex. : de 0 a X 
horas/mês). 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
implementado após a concordância da mesma. 

a justificar o porquê dessa opção, e explicitar que articulação haverá com o 
formato “síncrono”, e quando e como este formato deveria ocorrer.  

No parágrafo 12 não trata da possibilidade de trancamento dos que não 
puderem realizar as APNPs. 

 
Art.1º Definir abertura de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 
2020.3 (e subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxx e até xx/xx/xxx 
sendo acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino pr
âmbito dos campi do IFRJ. 

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos com

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

70 

especificidades dos níveis e modalidades de ensino ofertados pelo IFRJ.   

io letivo como objetivo da APNP. 
que se delimite em alguma seção da APNP os limites para o 

conjunto de atividades que serão ofertadas aos estudantes, tanto síncronas, quanto 
assíncronas, bem como quantidade de avaliações, de forma a evitar o acúmulo de 
material aos alunos para não provocar sobrecarga e sofrimento. 
É necessário especificar o que se entende por “preferencialmente assíncrona”, 
apresentando, portanto, uma determinação clara. O termo sugere que poderá haver 
uma escolha do docente em adotar atividades síncronas e/ou assíncronas, e assim vem 

se aqui a necessidade de estabelecer limite máximo de 
atividades síncronas diante de situações práticas vivenciadas pelos estudantes como 

ficuldade de acesso à internet, compartilhamento de aparelhos com outros familiares, 
falta de espaço adequado para assistir aulas virtuais etc. Há necessidade de que a 
oferta de APNPs seja feita a partir de um levantamento criterioso das condições dos/das 
discentes, para garantir que as escolhas sejam pautadas pela inclusão de todos/todas 

É preciso especificar limite máximo de atividades síncronas (p. ex. : de 0 a X 

diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

icas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 

ojetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 

linares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 

a justificar o porquê dessa opção, e explicitar que articulação haverá com o 
formato “síncrono”, e quando e como este formato deveria ocorrer.   

No parágrafo 12 não trata da possibilidade de trancamento dos que não 

Art.1º Definir abertura de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 
2020.3 (e subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxx e até xx/xx/xxx 
sendo acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 



Pró

 

componente em qualquer moment
escolar ou registro no histórico escolar;
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de 
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos;
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs)
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivo
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencia
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equip
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 
incentivá-los a permanecer nos estudos.
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
implementado após a concordância da mesma.

Rio de Janeiro 
Deixar claro neste trecho que o documento é válido a partir do retorno do calendário 
acadêmico.

Reitoria 

Em reunião dos membros do FEJA (Fórum de Educação de Jovens e Adultos
do IFRJ) ocorrida em 14 de agosto de 2020, no horário das 14h a 16h30,
elencamos algumas questões e sugestões que consideramos importantes na
reflexão e orientação do 
 
Deixar claro desde o início que é retomada do calendário letivo.
Art.1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades
Pedagógicas não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga
horária letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de
enfrentamento à pandemia de Covid
Nova redação: 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de
Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) e retomada do calendário
letivo dos cursos
pandemia de Covid

Pinheiral A meu ver já eram pra ter iníciado

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.
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componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 
escolar ou registro no histórico escolar; 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
ssários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 

periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos; 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equip
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
implementado após a concordância da mesma. 
Deixar claro neste trecho que o documento é válido a partir do retorno do calendário 

. 
Em reunião dos membros do FEJA (Fórum de Educação de Jovens e Adultos
do IFRJ) ocorrida em 14 de agosto de 2020, no horário das 14h a 16h30,
elencamos algumas questões e sugestões que consideramos importantes na
reflexão e orientação do documento final da APNPs, a saber:

Deixar claro desde o início que é retomada do calendário letivo.
Art.1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades
Pedagógicas não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga

va nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de
enfrentamento à pandemia de Covid-19. 
Nova redação: 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de
Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) e retomada do calendário
letivo dos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à
pandemia de Covid-19. 
A meu ver já eram pra ter iníciado 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.
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o, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
ssários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente;  

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 

IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
s cognitivos de aprendizagem propostos no 

planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

lmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 

Deixar claro neste trecho que o documento é válido a partir do retorno do calendário 

Em reunião dos membros do FEJA (Fórum de Educação de Jovens e Adultos 
do IFRJ) ocorrida em 14 de agosto de 2020, no horário das 14h a 16h30, 
elencamos algumas questões e sugestões que consideramos importantes na 

documento final da APNPs, a saber: 

Deixar claro desde o início que é retomada do calendário letivo. 
Art.1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga 

va nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de 

Nova redação: 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de 
Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) e retomada do calendário 

do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
componentes curriculares que serão ofertados em 

APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 

sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ. 



Pró

 

§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for po
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 
escolar; 
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quant
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APN
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos;
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividad
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs de
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou tra
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 
incentivá-los a permanecer nos estudos.
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH d
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
implementado após a concordância da mesma. 
 
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 
 
Art. 3º Entende
de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos 
docentes, realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediadas ou não por 
Tecnologias Digitais de Com
IFRJ, respeitando a flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação de tais 
atividades às suas especificidades e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos instituc
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir para o 
aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os materiais 
necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos alunos.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for po
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente; 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos; 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividad
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH d
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
implementado após a concordância da mesma.  

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS - APNPs

Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um conjunto 
de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos 
docentes, realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediadas ou não por 
Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do 
IFRJ, respeitando a flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação de tais 
atividades às suas especificidades e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos instituc
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir para o 
aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os materiais 
necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos alunos.
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se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 

APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

idade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
P, considerando as características de cada componente;  

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

vem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 

nsdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 

APNPs 

por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um conjunto 
de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos 
docentes, realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediadas ou não por 

unicação e Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do 
IFRJ, respeitando a flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação de tais 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir para o 
aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os materiais 
necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos alunos. 
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§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos educandos a manutenção do víncul
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências do 
educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina b
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem afastados 
do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes co
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou transformação dos 
cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na modalidade de Educação a
Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a permitir 
que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o 
Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam e planejem a oferta de 
componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada curso, registrando
parecer colegiado em ata.
 
§ 6º O docente deverá des
Atividades -
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de cada 
campus que deverá org
estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos 
forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem sati
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs deverá 
ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser r
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§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências do 
educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e competências;
manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem afastados 

do ambiente físico do campus; e, 
priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 

ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes co

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou transformação dos 
cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na modalidade de Educação a
Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a permitir 
que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a Coordenação de 
Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam e planejem a oferta de 
componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada curso, registrando
parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano de 
- APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de cada 
campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto com os 
estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações sanitárias.

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 
forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar; 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs deverá 
ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual 
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viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
o com a Instituição; 

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências do 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e competências; 
manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem afastados 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou transformação dos 
cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na modalidade de Educação a 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a permitir 

Colegiado de Curso e a Coordenação de 
Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam e planejem a oferta de 
componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada curso, registrando-se o 

crever as atividades específicas para o período no Plano de 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de cada 
anizar uma equipe de servidores para planejar junto com os 

estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações sanitárias. 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 

forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes. 

sfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs deverá 

ealizadas quando for possível o retorno gradual 
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às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação 
de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos 
nos semestres letivos impactados pela pa
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por APNPs, 
total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais e/ou práticas, 
deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a ofe
quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados
registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com apoio da 
equipe multiprofissional, quando necessário.
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de 
planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao 
projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedec
profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de 
Educação -
disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágraf
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das 
práticas profissionais de estágio.
 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos 
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para u
adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre estudantes e 
docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos tecnológicos para o 
ensino-aprendizagem a serem utilizados;
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes 
e os professores e dos estudantes entre si, contribu
comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos dos 
componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digit
na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras de bibliotecas 
virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros 
autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de cit
autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 
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às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação 
de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos 
nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19. 

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por APNPs, 
total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais e/ou práticas, 
deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a ofe
quando for possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas e 
registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com apoio da 
equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de 
planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao 
projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos 
profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de 

- CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam 
disciplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem de 
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das 
práticas profissionais de estágio. 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para u
adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre estudantes e 
entes, do respectivo cronograma de atividades e recursos tecnológicos para o 

aprendizagem a serem utilizados; 
organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes 

e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de 
comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos dos 
componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digit
na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras de bibliotecas 
virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros 
autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de cit
autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas);  
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às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação 
de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos 

19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por APNPs, 
total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais e/ou práticas, 
deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a oferta somente 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 

de curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas e 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão seu 
caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com apoio da 

de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de 
planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao 

er às diretrizes dos conselhos 
profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de 

CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam 

o anterior, os cursos da instituição que dispõem de 
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 

desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da disciplina e 
demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre estudantes e 

entes, do respectivo cronograma de atividades e recursos tecnológicos para o 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes 
indo para criar um senso de 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos dos 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis 
na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras de bibliotecas 
virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros 
autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de citações e de direitos 
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V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
módulo Turma V
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorr
turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser feita 
para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os objetivos d
aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos integradores 
(PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, pa
gravação e disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve ser 
disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo de três 
dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes 
para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada campus, de 
acordo com 
estratégia de entrega/recebimento. 
 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o período de 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do pla
docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto 
também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qua
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 
previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado devidamente registrado 
no SIGAA. 
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumen
distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lis
mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como instrumento 
de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 
processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades encontradas e
atividades possam ser entregues em prazo definido no calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a 
articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por meio de APNPs, 
considerando o contexto do isolamento social.
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proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 

possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário da 
turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser feita 
para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os objetivos d
aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos integradores 
(PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, pa
gravação e disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve ser 
disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo de três 

ara o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades síncronas. 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes 
para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada campus, de 
acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) envolvido(s) a melhor 
estratégia de entrega/recebimento.  

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o período de 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo 
docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto 
também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno presencial.

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qua
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 
previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado devidamente registrado 

 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumen
distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 
mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como instrumento 
de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular mom
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 
processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser assegurado que as 
atividades possam ser entregues em prazo definido no calendário acadêmico.

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-
especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a 
articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por meio de APNPs, 

ndo o contexto do isolamento social. 
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proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro no 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

erão exclusivamente no horário da 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser feita 
para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os objetivos de 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos integradores 
(PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, para 
gravação e disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual - SIGAA. 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve ser 
disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo de três 

ara o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes 
para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada campus, de 

o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) envolvido(s) a melhor 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o período de 
nejamento elaborado pelo 

docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto 
também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 
previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado devidamente registrado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e a 
distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
ta de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 

mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como instrumento 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
deverá ser assegurado que as 

atividades possam ser entregues em prazo definido no calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

-se considerar, também, as 
especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a 
articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por meio de APNPs, 



Pró

 

 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes curriculares 
deve ter sua situação analisada mediante a avaliação
do professor responsável. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação 
de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de ensino, organizar 
atividades de recuperação paralel
rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino
equânime, salvo determinação legal em contrário.
 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação
Profissional e Tecnológica (EJA
concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de 
ensino das discipli
educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de ensino, garantindo aos 
estudantes a reposição das atividades e das estratégias de recuperação, quando 
necessário.
 
Art. 7º Informada pe
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de curso, 
juntamente com a CoTP e o NAPNE
existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização e 
fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando
de segurança recomendadas pelos órgãos
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que inviabilizam a 
participação dos estudantes nas APNPs.
 
Art. 8º Durante a vigência do período e
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alter
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias 
para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade destas serem 
retomadas.
 
Art. 9º As Coordenações Técnico
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, 
visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
ganhos e as dificuldades 
e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
 
 
DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 10º As atividades pedagógicas não pres
diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino d
 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de 
ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada 
das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram 
dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período 
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§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes curriculares 
deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do colegiado do curso e/ou 
do professor responsável.  
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação 
de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de ensino, organizar 
atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem baixo 
rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino
equânime, salvo determinação legal em contrário. 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação
Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados em 
concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de 
ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as identidades dos 
educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de ensino, garantindo aos 
estudantes a reposição das atividades e das estratégias de recuperação, quando 
necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de curso, 
juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das condições 
existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização e 
fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando
de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que inviabilizam a 
participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias 
para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade destas serem 

 

Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter um 
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, 
visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os estudantes 
e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de 
ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada 
das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram 

culdades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período 
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§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes curriculares 

global do colegiado do curso e/ou 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação 
de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de ensino, organizar 

a para os estudantes que apresentarem baixo 
rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino-aprendizagem de forma 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
EPT), bem como dos cursos ofertados em 

concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as APNPs estejam 
alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de 

nas, considerando os tempos, os espaços e as identidades dos 
educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de ensino, garantindo aos 
estudantes a reposição das atividades e das estratégias de recuperação, quando 

lo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de curso, 

, realizarão a análise do caso e das condições 
existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização e 
fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando-se as medidas 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que inviabilizam a 

xcepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 

nativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias 
para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade destas serem 

P) dos campi deverão manter um 
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas – os 
vivenciadas em função das APNPs, orientando os estudantes 

e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 

enciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 

o IFRJ. 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de 
ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada 
das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram 

culdades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período 



Pró

 

de realização das APNPs.
 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 
ações: 
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizad
forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento social;
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não foram 
ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas 
presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar o 
planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de aprendizagem, 
no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e finalização dos estudos 
programados nos diferentes componentes curriculares dos cursos, bem como para 
realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 
acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade acadêmica, 
conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária pr
função da organização dos calendários acadêmicos.
 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
executada e registrada no Plano de Disciplina 
com o preconizado no § 7º do art. 2º.
 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação simultânea 
de docentes de diferentes disciplinas, 
abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o atendimento da carga horária 
prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados pelas 
direções de ensino dos campi,
carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes.
 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 14º No contexto da 
impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos cursos poderão aprovar a 
reorganização da oferta de componentes curriculares previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedag
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem reorganizados 
com APNPs será formalizado em ata
pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, apensada ao PPC e 
encaminhada à PROEN.
 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:
I. adiamento de discip
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos
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de realização das APNPs. 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias como 
forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento social;

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não foram 
ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas 
presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar o 
ejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de aprendizagem, 

no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e finalização dos estudos 
programados nos diferentes componentes curriculares dos cursos, bem como para 

das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 
acadêmica do estudante;  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade acadêmica, 
conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em consonân
com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação simultânea 
de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos 
abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o atendimento da carga horária 
prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados pelas 
direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de atendimento da 
carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes.

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, caracterizada pela 
impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos cursos poderão aprovar a 
reorganização da oferta de componentes curriculares previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;

nviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem reorganizados 
com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa 
pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, apensada ao PPC e 
encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de forma 
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Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

os, estudantes e famílias como 
forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento social; 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não foram 
ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar o 
ejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de aprendizagem, 

no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e finalização dos estudos 
programados nos diferentes componentes curriculares dos cursos, bem como para 

das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade acadêmica, 

esencial descrita no inciso III será definida em 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
APNPs e no SIGAA, em consonância 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação simultânea 

a fim de promover a integração de conteúdos 
abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o atendimento da carga horária 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados pelas 
poderão organizar outras estratégias de atendimento da 

carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

excepcionalidade provocada pela pandemia, caracterizada pela 
impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos cursos poderão aprovar a 
reorganização da oferta de componentes curriculares previstos nos PPCs, desde que: 

ógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
nviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem reorganizados 

pelo colegiado de curso, com a justificativa 
pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, apensada ao PPC e 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas: 
linas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

sejam oferecidos posteriormente, de forma 



Pró

 

incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de maneira a 
melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria deverão 
realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização das 
disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não presencial.
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complement
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no SIGAA 
para acesso ao módulo da Turma Virtual.  
 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulne
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão ac
materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de 
Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organi
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação 
de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus direitos 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e 
demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em tod
“Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, 
edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que 
vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorizaçã
seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais 
vigentes”. 
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o atendimento 
ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulam
Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 
Escola-Empresa (COIEE).
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo c
PROEN. 

Rio de Janeiro 

Art. 1º (caput): Esclarecer se as APNPs serão de adesão obrigatória por parte de 
docentes e discentes.
Art. 1º, par. 1º: PPC não seria Projetos Político

Realengo 

Importante deixar claro que as APNPs devem existir somente durante a pandemia da 
covid-19.  
No parágrafo 2o, melhor substituir a preferência pelas atividades assíncronas para que 
as APNPs sejam obrigatoriamente assíncronas, para possibilitar um melhor aces
estudantes com conexão lenta.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de maneira a 
melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria deverão 

zar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização das 
disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não presencial.

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de disciplinas. 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no SIGAA 
para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros 
materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de 
Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação 
de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou webinários 

ríodo em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus direitos 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e 

legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em tod
“Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, 
edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que 
vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorizaçã
seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o atendimento 
ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulam

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 
Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, pela 

Art. 1º (caput): Esclarecer se as APNPs serão de adesão obrigatória por parte de 
docentes e discentes. 
Art. 1º, par. 1º: PPC não seria Projetos Político-pedagógicos  dos Cursos?
Importante deixar claro que as APNPs devem existir somente durante a pandemia da 

No parágrafo 2o, melhor substituir a preferência pelas atividades assíncronas para que 
as APNPs sejam obrigatoriamente assíncronas, para possibilitar um melhor aces
estudantes com conexão lenta. 
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incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de maneira a 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria deverão 
zar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização das 

disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
ar, será disponibilizado um novo período de ajustes de disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos.  

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no SIGAA 

rabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
esso à capacitação a distância, bem como a outros 

materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de 
Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN). 

zar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação 
como lives ou webinários - durante o 

ríodo em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus direitos 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: 
“Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, 
edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que 
vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de 
seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o atendimento 
ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
olegiado do campus ou, caso necessário, pela 

Art. 1º (caput): Esclarecer se as APNPs serão de adesão obrigatória por parte de 

pedagógicos  dos Cursos? 
Importante deixar claro que as APNPs devem existir somente durante a pandemia da 

No parágrafo 2o, melhor substituir a preferência pelas atividades assíncronas para que 
as APNPs sejam obrigatoriamente assíncronas, para possibilitar um melhor acesso aos 
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Pinheiral A meu ver já eram pra ter iníciado
Pinheiral A meu ver já eram pra ter iníciado

Rio de Janeiro 

Importante constar nos marcos legais a normativa institucional que deve garantir o 
acesso à 
tecnologia (interne
para 
implementação de APNPs.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Nada  a acrescentar.

Realengo Concordo! 

Realengo 
Importante deixar claro que as APNPs devem existir somente durante a pandemia 
covid-19. 

Realengo 

Artigo 1: Importante deixar claro que as APNPs devem existir somente durante a 
pandemia da covid
excepcional, como está sendo feito em outras universidades como a UFRJ).

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 
escolar; 
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos compl
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente; 
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados par
integralização das disciplinas dos cursos;

Duque de Caxias 

Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de Caxias:
No § 1º foi debatido sobre o termo "objetivos essenciais", visto que dá
de que temos conteúdos não
revisão deste termo.
Ainda no § 1º, sugere
Pedagógicos dos Cursos"

Realengo 

RESOLVE:
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico d
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subseque
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
A meu ver já eram pra ter iníciado 
A meu ver já eram pra ter iníciado 
Importante constar nos marcos legais a normativa institucional que deve garantir o 

tecnologia (internet e aparelhos) a todos os estudantes e servidores, um pré

implementação de APNPs. 

Nada  a acrescentar. 

Importante deixar claro que as APNPs devem existir somente durante a pandemia 

Artigo 1: Importante deixar claro que as APNPs devem existir somente durante a 
pandemia da covid-19, sem obrigatoriedade (ou seja, que sejam um período 
excepcional, como está sendo feito em outras universidades como a UFRJ).
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 

s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente; 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados par
integralização das disciplinas dos cursos; 
Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de Caxias:
No § 1º foi debatido sobre o termo "objetivos essenciais", visto que dá
de que temos conteúdos não essenciais em nosso PPC e desta forma sugerimos 
revisão deste termo. 
Ainda no § 1º, sugere-se a substituição de " Projetos Políticos dos Cursos" por "Projetos 
Pedagógicos dos Cursos" 

 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subseque
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.
§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 

entes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);
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Importante constar nos marcos legais a normativa institucional que deve garantir o 

t e aparelhos) a todos os estudantes e servidores, um pré-requisito 

Importante deixar claro que as APNPs devem existir somente durante a pandemia da 

Artigo 1: Importante deixar claro que as APNPs devem existir somente durante a 
19, sem obrigatoriedade (ou seja, que sejam um período 

excepcional, como está sendo feito em outras universidades como a UFRJ). 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 

s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ. 

tre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares); 

complementar (es) haverá período de 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente;  

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 

Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de Caxias: 
No § 1º foi debatido sobre o termo "objetivos essenciais", visto que dá-se a impressão 

essenciais em nosso PPC e desta forma sugerimos 

se a substituição de " Projetos Políticos dos Cursos" por "Projetos 

e 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ. 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
entes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 

ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares); 



Pró

 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alu
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 
escolar; 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares);
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente;
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos;
Art. 2º Estabelecer
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid
§ 1º. As Atividades Pedagógi
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Pro
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades discipli
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 
incentivá-los a permanecer nos estudos.

Rio de Janeiro 

É necessár
apresentando, portanto, uma determinação clara. O termo sugere que poderá haver
uma escolha do docente em adotar atividades síncronas e/ou assíncronas, e assim vem
sendo interpretado. Ress
atividades síncronas diante de situações práticas vivenciadas pelos estudantes como
dificuldade de acesso à internet, compartilhamento de aparelhos com outros familiares,
falta de espaço adequado p
de APNPs seja feita a partir de um levantamento criterioso das condições dos/das
discentes, para garantir que as escolhas sejam pautadas pela inclusão de todos/todas
com base nas suas especifici

Engenheiro Paulo de 
Frontin CONCORDO

Pinheiral 

Michel: Não haver Ensino à Distância, Danilo: mas que as APNPs sejam utilizadas para 
manter contato com os alunos através de atividades. Amanda: Não se transformar em 
carga horária letiva em 2020. 
pandemia, de quarentena e impossibilidade de atividade presencial na escola; João 
Planejar período experimental com APNP para ver como funciona,
pensar nisso com os colegiados; Danilo: calendário pe
ver APNP em período experimental como atividade de extensão? João: considera que 
não precisa ser necessariamente na extensão, uma vez que pode sobrecarregar. Livia: 
os alunos de adm ressaltam que preferem obrigatório; Extensão
público interno. Precisa planejar.Não é simples.
{corrigir para Projeto Pedagógico de Curso; Lionel: o que não é essencial dentro do 
currículo?} 

Volta Redonda 

Art. 1º Em um primeiro momento, não estou certa que é possível falar 
carga horária letiva dos cursos através de APNP. A situação da pandemia é uma 
excepcionalidade. Neste sentido, não temos situações anteriores para nos guiar, 
pesquisas, artigos científicos, estudos de caso. Não sabemos se é possível cumprir 
carga letiva através de APNP. Por isso, me parece precoce tal comprometimento. No 
meu entender, a minuta deveria vir como uma proposta na tentativa de se atender a 
carga letiva dos cursos. Caso no futuro se verifique que a estratégia foi ou não foi 
eficiente, é possível seguir em frente ou voltar atrás.
§ 1º. No meu entendimento, componente curricular refere
curso. Neste contexto, entendo que deveriam ser estudadas as possibilidades de 
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§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares); 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente;
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos; 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

los a permanecer nos estudos. 
io especificar o que se entende por “preferencialmente assíncrona”,

apresentando, portanto, uma determinação clara. O termo sugere que poderá haver
uma escolha do docente em adotar atividades síncronas e/ou assíncronas, e assim vem
sendo interpretado. Ressalte-se aqui a necessidade de estabelecer limite máximo de
atividades síncronas diante de situações práticas vivenciadas pelos estudantes como
dificuldade de acesso à internet, compartilhamento de aparelhos com outros familiares,
falta de espaço adequado para assistir aula virtual etc. Há necessidade de que a oferta
de APNPs seja feita a partir de um levantamento criterioso das condições dos/das
discentes, para garantir que as escolhas sejam pautadas pela inclusão de todos/todas
com base nas suas especificidades. 

CONCORDO 
Michel: Não haver Ensino à Distância, Danilo: mas que as APNPs sejam utilizadas para 
manter contato com os alunos através de atividades. Amanda: Não se transformar em 
carga horária letiva em 2020. Lionel: especificar que é emergencial para o período de 
pandemia, de quarentena e impossibilidade de atividade presencial na escola; João 
Planejar período experimental com APNP para ver como funciona,
pensar nisso com os colegiados; Danilo: calendário permanecendo suspenso; Sabrina: 
ver APNP em período experimental como atividade de extensão? João: considera que 
não precisa ser necessariamente na extensão, uma vez que pode sobrecarregar. Livia: 
os alunos de adm ressaltam que preferem obrigatório; Extensão
público interno. Precisa planejar.Não é simples. 
{corrigir para Projeto Pedagógico de Curso; Lionel: o que não é essencial dentro do 

 
Art. 1º Em um primeiro momento, não estou certa que é possível falar 
carga horária letiva dos cursos através de APNP. A situação da pandemia é uma 
excepcionalidade. Neste sentido, não temos situações anteriores para nos guiar, 
pesquisas, artigos científicos, estudos de caso. Não sabemos se é possível cumprir 
carga letiva através de APNP. Por isso, me parece precoce tal comprometimento. No 
meu entender, a minuta deveria vir como uma proposta na tentativa de se atender a 
carga letiva dos cursos. Caso no futuro se verifique que a estratégia foi ou não foi 

ente, é possível seguir em frente ou voltar atrás. 
§ 1º. No meu entendimento, componente curricular refere-se as disciplinas ofertadas no 
curso. Neste contexto, entendo que deveriam ser estudadas as possibilidades de 
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§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 

os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada componente; 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados para 

diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

cas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 

jetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 

nares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

io especificar o que se entende por “preferencialmente assíncrona”, 
apresentando, portanto, uma determinação clara. O termo sugere que poderá haver 
uma escolha do docente em adotar atividades síncronas e/ou assíncronas, e assim vem 

se aqui a necessidade de estabelecer limite máximo de 
atividades síncronas diante de situações práticas vivenciadas pelos estudantes como 
dificuldade de acesso à internet, compartilhamento de aparelhos com outros familiares, 

ara assistir aula virtual etc. Há necessidade de que a oferta 
de APNPs seja feita a partir de um levantamento criterioso das condições dos/das 
discentes, para garantir que as escolhas sejam pautadas pela inclusão de todos/todas 

Michel: Não haver Ensino à Distância, Danilo: mas que as APNPs sejam utilizadas para 
manter contato com os alunos através de atividades. Amanda: Não se transformar em 

Lionel: especificar que é emergencial para o período de 
pandemia, de quarentena e impossibilidade de atividade presencial na escola; João - 
Planejar período experimental com APNP para ver como funciona, 

rmanecendo suspenso; Sabrina: 
ver APNP em período experimental como atividade de extensão? João: considera que 
não precisa ser necessariamente na extensão, uma vez que pode sobrecarregar. Livia: 
os alunos de adm ressaltam que preferem obrigatório; Extensão não é somente para o 

{corrigir para Projeto Pedagógico de Curso; Lionel: o que não é essencial dentro do 

Art. 1º Em um primeiro momento, não estou certa que é possível falar atendimento de 
carga horária letiva dos cursos através de APNP. A situação da pandemia é uma 
excepcionalidade. Neste sentido, não temos situações anteriores para nos guiar, 
pesquisas, artigos científicos, estudos de caso. Não sabemos se é possível cumprir a 
carga letiva através de APNP. Por isso, me parece precoce tal comprometimento. No 
meu entender, a minuta deveria vir como uma proposta na tentativa de se atender a 
carga letiva dos cursos. Caso no futuro se verifique que a estratégia foi ou não foi 

se as disciplinas ofertadas no 
curso. Neste contexto, entendo que deveriam ser estudadas as possibilidades de 
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trabalhar as APNPs com componentes curr
projetos e etc. Portanto, sugiro a revisão desse artigo, porque ao afirmar que as APNPs 
"visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada 
componente curricular", a mim dá a ideia que cada di
isoladamente e talvez esse não seja o caminho mais interessante e eficiente agora.
§ 2º. Ao final complementaria a frase "permanecer nos estudos dentro das suas 
peculiaridades". Digo isso porque é possível que tenhamos estudantes q
nenhuma condição de permanecer nos estudos e realizar APNPs, Entendo que o 
momento é crítico e devemos respeitar as condições individuais de cada estudante. 
Talvez, mesmo que o IFRJ ofereça computador e internet, o aluno não tenha como 
realizar a APNPs por motivos que concernem a sua realidade em casa.

Duque de Caxias De acordo. 

Pinheiral 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão o
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 
enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial.(
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qual
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 
escolar; 
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
necessários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 
periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP,considerando as características de 
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNPpoderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos;

Niterói 

DISCORDANCIA: Compreendemos que as APNPs, enquanto atividades pedagógicas, 
devam ser atividades não letivas
desejarem fazer as mesmas. 
Concordamos que as APNPs devem ser no formato de atividades extracurriculares, de 
forma a dar visibilidade às ações de extensão e pesquisa e que sejam realizadas de 
forma sistema
desenvolvimento dessas ações pedagógicas.
E ainda, o IFRJ precisa garantir aos/às estudantes o acesso à tecnologia (chip,meios 
tecnológicos) para que os/as mesmos/as possam partic
inclusive dos projetos de extensão e pesquisa já em andamento nos campi (Editais 
publicados). 
 
DISCORDANCIA: As APNPs devem ser atividades que promovam o vínculo  do aluno 
com o IFRJ, que promovam reflexões críticas sobre 
diversas formas de cultura, na perspectiva de projetos integradores e, não conteudista, 
não sendo caracterizada como atividade letiva.
 
DISCORDANCIA: Partindo da concepção defendida de que as APNPs devem ser 
extracurriculares,
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trabalhar as APNPs com componentes curriculares conjuntos, através de módulos, 
projetos e etc. Portanto, sugiro a revisão desse artigo, porque ao afirmar que as APNPs 
"visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada 
componente curricular", a mim dá a ideia que cada disciplina será trabalhada 
isoladamente e talvez esse não seja o caminho mais interessante e eficiente agora.
§ 2º. Ao final complementaria a frase "permanecer nos estudos dentro das suas 
peculiaridades". Digo isso porque é possível que tenhamos estudantes q
nenhuma condição de permanecer nos estudos e realizar APNPs, Entendo que o 
momento é crítico e devemos respeitar as condições individuais de cada estudante. 
Talvez, mesmo que o IFRJ ofereça computador e internet, o aluno não tenha como 

ar a APNPs por motivos que concernem a sua realidade em casa.
 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão o
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 

quanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ.

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial.(caso a opção seja por periodos complementares);

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 
matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qual
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
essários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 

periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP,considerando as características de 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNPpoderão ser aproveitados para 
integralização das disciplinas dos cursos; 
DISCORDANCIA: Compreendemos que as APNPs, enquanto atividades pedagógicas, 
devam ser atividades não letivas e opcionais, sem prejuízo para os alunos que não 
desejarem fazer as mesmas.  
Concordamos que as APNPs devem ser no formato de atividades extracurriculares, de 
forma a dar visibilidade às ações de extensão e pesquisa e que sejam realizadas de 
forma sistematizada na instituição, isto inclui a articulação entre as disciplinas para o 
desenvolvimento dessas ações pedagógicas. 
E ainda, o IFRJ precisa garantir aos/às estudantes o acesso à tecnologia (chip,meios 
tecnológicos) para que os/as mesmos/as possam participar das atividades pedagógicas, 
inclusive dos projetos de extensão e pesquisa já em andamento nos campi (Editais 
publicados).  

DISCORDANCIA: As APNPs devem ser atividades que promovam o vínculo  do aluno 
com o IFRJ, que promovam reflexões críticas sobre a realidade e, acesso às mais 
diversas formas de cultura, na perspectiva de projetos integradores e, não conteudista, 
não sendo caracterizada como atividade letiva. 

DISCORDANCIA: Partindo da concepção defendida de que as APNPs devem ser 
extracurriculares, as atividades síncronas são uma possibilidade para rodas de 
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iculares conjuntos, através de módulos, 
projetos e etc. Portanto, sugiro a revisão desse artigo, porque ao afirmar que as APNPs 
"visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada 

sciplina será trabalhada 
isoladamente e talvez esse não seja o caminho mais interessante e eficiente agora. 
§ 2º. Ao final complementaria a frase "permanecer nos estudos dentro das suas 
peculiaridades". Digo isso porque é possível que tenhamos estudantes que não tenham 
nenhuma condição de permanecer nos estudos e realizar APNPs, Entendo que o 
momento é crítico e devemos respeitar as condições individuais de cada estudante. 
Talvez, mesmo que o IFRJ ofereça computador e internet, o aluno não tenha como 

ar a APNPs por motivos que concernem a sua realidade em casa. 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo período 
de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão ofertados em 
APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de semestre (s) 
letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), que será 
realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os subsequentes, 

quanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi do IFRJ. 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 

caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período de 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar qualquer 
componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de rendimento 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres complementares 
essários, mediante análise das situações locais específicas. (caso a opção seja por 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares poderão 
ser oferecidos com APNP,considerando as características de cada componente; 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNPpoderão ser aproveitados para 

DISCORDANCIA: Compreendemos que as APNPs, enquanto atividades pedagógicas, 
e opcionais, sem prejuízo para os alunos que não 

Concordamos que as APNPs devem ser no formato de atividades extracurriculares, de 
forma a dar visibilidade às ações de extensão e pesquisa e que sejam realizadas de 

tizada na instituição, isto inclui a articulação entre as disciplinas para o 

E ainda, o IFRJ precisa garantir aos/às estudantes o acesso à tecnologia (chip,meios 
ipar das atividades pedagógicas, 

inclusive dos projetos de extensão e pesquisa já em andamento nos campi (Editais 

DISCORDANCIA: As APNPs devem ser atividades que promovam o vínculo  do aluno 
a realidade e, acesso às mais 

diversas formas de cultura, na perspectiva de projetos integradores e, não conteudista, 

DISCORDANCIA: Partindo da concepção defendida de que as APNPs devem ser 
as atividades síncronas são uma possibilidade para rodas de 
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conversa, círculos de leitura, dentre outras atividades pedagógicas não obrigatórias e 
não letivas.
 
As atividades pedagógicas devem ser orientadas para a construção de projetos 
integradores, ou 
obrigação do docente manter contato com aluno para que os mesmos permaneçam nos 
estudos.  
 
QUESTIONAMENTO: Como os docentes vão incentivar os/as estudantes? Os docentes 
terão chip também? I
profissionais para não gerar sobretrabalho. Nas atividades presenciais é possível 
identificar algumas questões no relacionamento com os estudantes (desânimo, falta de 
atenção, dificuldade de aprendi
interação dinâmica, como o/a docente irá estimular o/estudante? Geralmente os/as 
estudantes ficam com as câmeras desligadas (experiência do Estado relatada por 
aluna), como identificar as situações?

Realengo 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos ps
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a des
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 
incentivá-los a permanecer nos estud
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
implementado após a concordânci
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conversa, círculos de leitura, dentre outras atividades pedagógicas não obrigatórias e 

 

As atividades pedagógicas devem ser orientadas para a construção de projetos 
integradores, ou seja, deve-se primar pela articulação das disciplinas.Não deve ser 
obrigação do docente manter contato com aluno para que os mesmos permaneçam nos 

QUESTIONAMENTO: Como os docentes vão incentivar os/as estudantes? Os docentes 
terão chip também? Importante ressaltar a questão do tempo de trabalho dos/as 
profissionais para não gerar sobretrabalho. Nas atividades presenciais é possível 
identificar algumas questões no relacionamento com os estudantes (desânimo, falta de 
atenção, dificuldade de aprendizado, dentre outras), num contexto on
interação dinâmica, como o/a docente irá estimular o/estudante? Geralmente os/as 
estudantes ficam com as câmeras desligadas (experiência do Estado relatada por 
aluna), como identificar as situações? 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 
aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
implementado após a concordância da mesma. 
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conversa, círculos de leitura, dentre outras atividades pedagógicas não obrigatórias e 

As atividades pedagógicas devem ser orientadas para a construção de projetos 
se primar pela articulação das disciplinas.Não deve ser 

obrigação do docente manter contato com aluno para que os mesmos permaneçam nos 

QUESTIONAMENTO: Como os docentes vão incentivar os/as estudantes? Os docentes 
mportante ressaltar a questão do tempo de trabalho dos/as 

profissionais para não gerar sobretrabalho. Nas atividades presenciais é possível 
identificar algumas questões no relacionamento com os estudantes (desânimo, falta de 

zado, dentre outras), num contexto on-line não há 
interação dinâmica, como o/a docente irá estimular o/estudante? Geralmente os/as 
estudantes ficam com as câmeras desligadas (experiência do Estado relatada por 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias de 
ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e com os 

icossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 

envolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá ser 
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8. TERCEIRO ITEM DO QUESTIONÁRIO DO 

DAS ATIVIDADES

Art. 2º Entende-se por Atividades
atividades de ensino a serem 
ser realizadas de forma não presencial
não, no âmbito dos cursos do IFRJ,
completa dos estudantes nos
autonomia dos cursos para 
realidades próprias.  

§ 1º A adoção das APNPs deve
educacional universal, inclusivo
das desigualdades estruturais da

§ 2º O desenvolvimento das APNPs

 I - viabilizar o isolamento social

II - possibilitar aos educandos 

III - reorganizar a oferta de ensino
e objetivos de aprendizagem essenciais

IV - contribuir para uma rotina

V - evitar retrocessos de aprendizagem

VI - configurar-se como uma estratégia

VII - manter o contato acolhedor
do campus.   

§ 3º As atividades a que se
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo,
oferta de carga horária na modalidade
forma do que preveem outros 

§ 4º Cabe ao docente, com 
direção de ensino, avaliar a possibilidade
sua regência, em todo ou em
deverão ser descritas em Plano
período.A opção por APNPs 
reunião de colegiado de curso,

§ 5º As APNPs podem ou não
comunicação e devem sempre
por meio físico e/ou virtual.   

§ 6º As APNPs devem ser propostas
reuniões dos respectivos colegiados
disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar
organizadas de forma adequada

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
TERCEIRO ITEM DO QUESTIONÁRIO DO LIME SURVEY 

 PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS - 

Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) 
desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes

presencial pelos estudantes, mediante o uso de
IFRJ, enquanto persistirem restrições sanitárias

nos campi da Instituição, respeitando a flexibilidade
a adequação de tais atividades às suas especificidades

deve atender os preceitos institucionais de manter
inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir

da sociedade brasileira.   

APNPs tem por objetivos:  

social recomendado pelos órgãos de saúde;    

 a manutenção do vínculo com a Instituição;  

ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta
essenciais previstos nos PPCs;   

otina básica de estudos;   

aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;  

estratégia de manutenção de recuperação de estudos

acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do

se referem estas Diretrizes estão asseguradas
confundindo, portanto, com a Educação a Dist

modalidade de Educação a Distância em cursos
documentos normativos, em caráter regular.  

o apoio de cada coordenação de curso, juntamente
possibilidade de adaptação dos componentes 

em parte, para serem ofertados por meio de APNPs,
Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1) específicas

 deve ser registrada pelo docente nominalmente
curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN.  

não ser mediadas por tecnologias digitais de
sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos

propostas e planejadas em conjunto pelos professores,
colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas

interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso,
adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar
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 APNPs 

 um conjunto de 
docentes e que podem 

de tecnologias ou 
árias para presença 
flexibilidade e a 
especificidades e 

manter o acesso 
contribuir para o aumento 

 

oferta dos conteúdos 

 

estudos e   

do ambiente físico 

asseguradas pelo Parecer 
Distância ou com a 

cursos presenciais, na 
 

juntamente com a 
 curriculares sob 
APNPs, as quais 

específicas para o 
minalmente em ata de 

   

de informação e 
conteúdos das atividades 

professores, mediante 
desenvolvidas de forma 

disso, devem ser 
gerar sobrecarga e 
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sobreposição de APNPs e/ou
presente Resolução.   

§ 7º Para atender o previsto
disciplina será equivalente ao
para os mesmos desenvolverem
atividades assíncronas nas mais

§ 8º Cabe às coordenações
pedagógicas e as direções de ensino,
APNPs, com base nestas diretrizes.

§ 9º Cada componente curricular
totalidade da sua carga horária,
uso das instalações de cada campus
para um retorno presencial, 
autoridades sanitárias e validadas
semanal poderá ser diminuída 

§ 10º Os componentes curriculares
não puderem ser ofertados por
suspensão das aulas presenciais,
reprogramados para reposição
ofertados em outros componentes
de cada curso, no semestre corrente

§ 11º Para os estudantes concluintes,
adotadas medidas específicas
conselhos de classe, devidamente

§ 12º Os estudantes que não puderem
nas respectivas regulamentações
apresentada pelo estudante, avaliada
equipe multiprofissional  (CoTP,
de estudos individualizado elaborado

§ 13º As APNPs também poderão
atividades presenciais, como 
estudos dos educandos, bem 
semestres letivos impactados pela

§ 14º No que se refere às pr
laboratórios especializados, a 
de trabalhos específicos, aprovados
pedagógico do curso, devendo
Diretrizes Nacionais Curriculares
ficando vedada a substituição 

§ 15º Para atendimento ao parágrafo
diplomação deverão definir 
profissionais de estágio. 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
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e/ou de orientações ao estudante, no período 

previsto no parágrafo anterior, a carga horária total
ao somatório do tempo para orientar os estudantes

desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar
mais diferentes mídias.   

ções de cursos, em parceria com as coordenaçõ
ensino, acompanhar e divulgar o planejamento

diretrizes.   

curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em
horária, a depender das condições sanitárias e das possibilidades

campus do IFRJ. Caso as condições se tornem
 sem riscos à saúde, fundamentadas por 

validadas pelo conhecimento científico, a carga horária
 progressivamente.   

curriculares que tenham atividades experimentais e/ou
por meio de APNPs, no todo ou em parte,

presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados 
reposição quando for possível o retorno às atividades
componentes curriculares, em consonância com a estrutura

corrente ou no próximo.   

concluintes, no período de vigência destas Diretrizes,
específicas no âmbito dos respectivos colegiados 
devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias.

puderem realizar as APNPs propostas por razões
regulamentações de sua modalidade de ensino ou por

avaliada e aceita pelo colegiado de curso com
(CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito

elaborado pelo colegiado de curso.    

poderão ser realizadas quando for possível o retorno
 estratégias de avaliação diagnóstica e de 
 como para o atendimento da carga horária
pela pandemia de Covid-19.   

práticas profissionais de estágios ou às práticas
 aplicação da substituição por APNPs deve constar

aprovados pelos colegiados de cursos e apensados
devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos 

Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educaç
 daqueles cursos que não estejam disciplinados

parágrafo anterior, cursos da instituição que disp
em conjunto a organização e a validação
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de aplicação da 

total semanal da 
estudantes e o tempo 

dar preferência às 

coordenações técnico-
planejamento periódico das 

em até 100% da 
possibilidades de 

tornem satisfatórias 
 orientações de 

horária de APNPs 

e/ou práticas que 
parte, no período de 

 de cursos, ser 
atividades presenciais, ou 

estrutura curricular 

Diretrizes, serão 
 de curso e/ou 

instâncias.   

razões justificadas 
por outra razão 
com o apoio de 

direito a um plano 

retorno gradual às 
 recuperação de 

horária dos cursos nos 

ticas que exijam 
constar de planos 

apensados ao projeto 
 profissionais, às 

Educação - CNE, 
disciplinados pelo CNE.   

dispõem de mesma 
validação das práticas 
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Paracambi 

Bem, diante destas portarias, acho importante pelo menos no momento ter aula 
não presencial. Isso pode ser feito de maneira em que a instituição possa distribuir 
pacotes de Internet, para quem não tiver como
nesse momento, ofertar as matérias pedagógicas a distância, vendo a dificuldade 
de uma matéria exata ser a distância.

Paracambi 

Creio que a adaptação de todo o corpo docente juntamente com a indisponibilidade 
para a realização de atividades práticas, adiariam e prejudicariam o ensino 
proposto. 

Paracambi 
Devem ser mantidas o ensino à distância, mesmo após à problemática do Covid
19. 

Paracambi 

Como se dará, no âmbito educacional essa oferta, uma vez que o PPC da 
instituição e a Ementa do curso não foi pensada para atividades remotas. Se 
mantida a Ementa o curso seria de certo modo engessado e compactado para 
caber no caráter de atividade a distância, o que não proporcionaria aprendizado 
real, uma vez que a matéria não 

Rio de Janeiro ja disse e repito cancelem essa ideia de aulas presenciais

São João de Meriti 

É uma boa ideia, com destaque nós estágios que quando me escrevi para a prova 
no edital constava que os alunos teriam estágios 
(administração).

Rio de Janeiro 

Acredito que existem condições prévias que devem ser cumpridas e atendidas, 
para que as atividades descritas possam se estabelecer da maneira que melhor 
atenda o corpo discente:
✔ Estabelecimento d
por alunos ou por seus responsáveis, que resolva a questão do uso de imagem e 
voz, para que atividades síncronas online possam ser gravadas, para uso 
assíncrono posterior pelos alunos de uma mesma tur
✔ Cursos de formação para todos os professores em: (1) uso de ferramentas 
digitais didáticas da plataforma do IFRJ (Google Meet, Google Classroom, Moodle), 
(2) confecção, edição e postagem de vídeos, (3) história e fundamentos teóricos da 
educação remo
tipo de educação.
✔ Tempo adequado de planejamento para formatar os cursos, quando as diretrizes 
estiverem consolidadas. Os novos formatos de disciplinas e cursos devem se 
desenvolver da maneir
formatos já será traumática per se; adicionar mais uma camada de stress, se tudo 
for feito às pressas, será um convite ao desastre.

Nilópolis 

Como será disponibilizado o acesso educacional universal
nenhum lugar da minuta.
No parágrafo 4º há a informação que o docente é quem faz a opção pelas APNPs. 
Esse posicionamento deve ser institucional.
No parágrafo 9º deveria ficar claro o tempo de planejamento da disciplina. Do jeito 
que está escrito parece que o planejamento da disciplina vai variar de acordo com 
as condições da crise sanitária.
No parágrafo 12º faltam os critérios que podem ser utilizados como justificativa 
para a não realização das APNPs por parte dos estudantes.

Nilópolis Concordo.

Nilópolis 

Para os alunos privilegiados com boa internet a apnp só tem a atribuir, claro que 
com o devido acompanhamento psicológico sendo oferecido, mas há cursos e 
alunos onde as aulas não funcionariam.

Rio de Janeiro 

É sempre muito bonito
independente da tarefa proposta. No entanto, não é isso que ocorre na instituição. 
Sempre cobram muito dos alunos e nunca pareceram se importar com a saúde 
mental deles.
Não digo que todos são assim, mas gran
atividades virtuais não exagerem ainda mais nas cobranças dos alunos.

Rio de Janeiro 
Concordo.
As aulas práticas ficam para o momento de retorno

Rio de Janeiro 
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enq
ambiente físico do campus, auxiliando os  mesmos retornar os laços com os  

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Bem, diante destas portarias, acho importante pelo menos no momento ter aula 
não presencial. Isso pode ser feito de maneira em que a instituição possa distribuir 
pacotes de Internet, para quem não tiver como ter internet em casa. Pelo menos 
nesse momento, ofertar as matérias pedagógicas a distância, vendo a dificuldade 
de uma matéria exata ser a distância. 
Creio que a adaptação de todo o corpo docente juntamente com a indisponibilidade 

realização de atividades práticas, adiariam e prejudicariam o ensino 

Devem ser mantidas o ensino à distância, mesmo após à problemática do Covid

Como se dará, no âmbito educacional essa oferta, uma vez que o PPC da 
tuição e a Ementa do curso não foi pensada para atividades remotas. Se 

mantida a Ementa o curso seria de certo modo engessado e compactado para 
caber no caráter de atividade a distância, o que não proporcionaria aprendizado 
real, uma vez que a matéria não foi apresentada da devida forma.
ja disse e repito cancelem essa ideia de aulas presenciais 
É uma boa ideia, com destaque nós estágios que quando me escrevi para a prova 
no edital constava que os alunos teriam estágios para a conclusão do curso 
(administração). 
Acredito que existem condições prévias que devem ser cumpridas e atendidas, 
para que as atividades descritas possam se estabelecer da maneira que melhor 
atenda o corpo discente: 

Estabelecimento de um marco legal e preenchimento de documentação prévia 
por alunos ou por seus responsáveis, que resolva a questão do uso de imagem e 
voz, para que atividades síncronas online possam ser gravadas, para uso 
assíncrono posterior pelos alunos de uma mesma turma. 

Cursos de formação para todos os professores em: (1) uso de ferramentas 
digitais didáticas da plataforma do IFRJ (Google Meet, Google Classroom, Moodle), 
(2) confecção, edição e postagem de vídeos, (3) história e fundamentos teóricos da 
educação remota, para que se conheça os erros e os acertos do passado deste 
tipo de educação. 

Tempo adequado de planejamento para formatar os cursos, quando as diretrizes 
estiverem consolidadas. Os novos formatos de disciplinas e cursos devem se 
desenvolver da maneira mais harmoniosa que for possível. A gestação dos novos 
formatos já será traumática per se; adicionar mais uma camada de stress, se tudo 
for feito às pressas, será um convite ao desastre. 
Como será disponibilizado o acesso educacional universal.  Não fica claro em 
nenhum lugar da minuta. 
No parágrafo 4º há a informação que o docente é quem faz a opção pelas APNPs. 
Esse posicionamento deve ser institucional. 
No parágrafo 9º deveria ficar claro o tempo de planejamento da disciplina. Do jeito 

stá escrito parece que o planejamento da disciplina vai variar de acordo com 
as condições da crise sanitária. 
No parágrafo 12º faltam os critérios que podem ser utilizados como justificativa 
para a não realização das APNPs por parte dos estudantes.

 
Para os alunos privilegiados com boa internet a apnp só tem a atribuir, claro que 
com o devido acompanhamento psicológico sendo oferecido, mas há cursos e 
alunos onde as aulas não funcionariam. 
É sempre muito bonito ouvir que os alunos não serão sobrecarregados, 
independente da tarefa proposta. No entanto, não é isso que ocorre na instituição. 
Sempre cobram muito dos alunos e nunca pareceram se importar com a saúde 
mental deles. 
Não digo que todos são assim, mas grande parte sim. Apenas espero que nessas 
atividades virtuais não exagerem ainda mais nas cobranças dos alunos.

 
As aulas práticas ficam para o momento de retorno 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do 
ambiente físico do campus, auxiliando os  mesmos retornar os laços com os  
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Bem, diante destas portarias, acho importante pelo menos no momento ter aula 
não presencial. Isso pode ser feito de maneira em que a instituição possa distribuir 

ter internet em casa. Pelo menos 
nesse momento, ofertar as matérias pedagógicas a distância, vendo a dificuldade 

Creio que a adaptação de todo o corpo docente juntamente com a indisponibilidade 
realização de atividades práticas, adiariam e prejudicariam o ensino 

Devem ser mantidas o ensino à distância, mesmo após à problemática do Covid-

Como se dará, no âmbito educacional essa oferta, uma vez que o PPC da 
tuição e a Ementa do curso não foi pensada para atividades remotas. Se 

mantida a Ementa o curso seria de certo modo engessado e compactado para 
caber no caráter de atividade a distância, o que não proporcionaria aprendizado 

foi apresentada da devida forma. 

É uma boa ideia, com destaque nós estágios que quando me escrevi para a prova 
para a conclusão do curso 

Acredito que existem condições prévias que devem ser cumpridas e atendidas, 
para que as atividades descritas possam se estabelecer da maneira que melhor 

e um marco legal e preenchimento de documentação prévia 
por alunos ou por seus responsáveis, que resolva a questão do uso de imagem e 
voz, para que atividades síncronas online possam ser gravadas, para uso 

Cursos de formação para todos os professores em: (1) uso de ferramentas 
digitais didáticas da plataforma do IFRJ (Google Meet, Google Classroom, Moodle), 
(2) confecção, edição e postagem de vídeos, (3) história e fundamentos teóricos da 

ta, para que se conheça os erros e os acertos do passado deste 

Tempo adequado de planejamento para formatar os cursos, quando as diretrizes 
estiverem consolidadas. Os novos formatos de disciplinas e cursos devem se 

a mais harmoniosa que for possível. A gestação dos novos 
formatos já será traumática per se; adicionar mais uma camada de stress, se tudo 

.  Não fica claro em 

No parágrafo 4º há a informação que o docente é quem faz a opção pelas APNPs. 

No parágrafo 9º deveria ficar claro o tempo de planejamento da disciplina. Do jeito 
stá escrito parece que o planejamento da disciplina vai variar de acordo com 

No parágrafo 12º faltam os critérios que podem ser utilizados como justificativa 
para a não realização das APNPs por parte dos estudantes. 

Para os alunos privilegiados com boa internet a apnp só tem a atribuir, claro que 
com o devido acompanhamento psicológico sendo oferecido, mas há cursos e 

ouvir que os alunos não serão sobrecarregados, 
independente da tarefa proposta. No entanto, não é isso que ocorre na instituição. 
Sempre cobram muito dos alunos e nunca pareceram se importar com a saúde 

de parte sim. Apenas espero que nessas 
atividades virtuais não exagerem ainda mais nas cobranças dos alunos. 

uanto afastados do 
ambiente físico do campus, auxiliando os  mesmos retornar os laços com os  
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professore, demais colegas e com a instituição.

Arraial do Cabo Estou de acordo

Nilópolis 

PARÁGRAFO 4. Cada docente é que vai decidir se vai adotar as APNPs? Qu
critério ? Vontade pessoal? Terá que justificar? Confuso.
Parágrafo 15. O que seriam cursos de mesma diplomação? Todos os técnicos em 
química? Todas as licenciaturas? De todos os campi?

Rio de Janeiro Não tenho observações a fazer.
Arraial do Cabo Concordo 

Resende 

Sobre os objetivos:
II - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs;
 
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
 
V - evitar ret
 
VI - configurar
e 
 
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do 
ambiente físico do campus.
 
Como esses o

Rio de Janeiro Art 2 - § 7º 

Rio de Janeiro 

"§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou
outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso 
com o apoio de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  
terão o direito a um plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de 
curso." 
 
 
Considerar quem tem acesso via celular no plano pré
franquia diária de internet, não cabendo o envio de vídeos e arquivos digitais de 
grande tamanho, principalmente os ricos em imagens. Valendo também o fato de 
que a franquia limi
Considerar para estes alunos o uso de aplicativo WhatsApp para envio de áudios, 
vídeos e arquivos, respeitados os limites de tamanho impostos pelo mesmo.
 
Desconsiderar o uso de internet banda lar
promocionalmente e com limitação de tempo, pelas operadoras de telefonia celular, 
pois não há regularidade na oferta do serviço nem segurança dos dados dos 
alunos que forem obrigados a usar o mesmo. Já houve tentativa de in
meu aparelho e fui obrigada a trocar todas as senhas de aplicativos e contas.

Volta Redonda 

Para que as APNPs possam ser implementadas com sucesso precisa de toda 
comunidade seja de docentes e discentes sentar, neste caso virtualmente, e 
discutir qual será o melhor meio de comunicação, qual será o melhor método de 
avaliação e afins. E passado a pandemia a Instituição podia aprimorar seu ensino a 
distância. Sei que não é fácil fazer um curso presencial virar remoto da noite "pro" 
dia, porém com esf

Engenheiro Paulo de 
Frontin Não possuo observações

São Gonçalo 

Concordo, porém como diz no § 12º: As APNPs devem ser iguais para todos, e o 
aluno que precisar de um planejamento específico deve ser atendido com 
excelência 

Paracambi 
É muito importante, porém haverá desigualdades, pois nem todos conseguirão 
aprender distante, e os recursos tecnológicos são desiguais.

Nilópolis Ok. 
Rio de Janeiro Ver comentários anteriores sobre 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
professore, demais colegas e com a instituição. 

Estou de acordo 
PARÁGRAFO 4. Cada docente é que vai decidir se vai adotar as APNPs? Qu
critério ? Vontade pessoal? Terá que justificar? Confuso. 
Parágrafo 15. O que seriam cursos de mesma diplomação? Todos os técnicos em 
química? Todas as licenciaturas? De todos os campi? 
Não tenho observações a fazer. 

 
Sobre os objetivos: 

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs;

contribuir para uma rotina básica de estudos; 

evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;

configurar-se como uma estratégia de manutenção de recuperação de estudos 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do 
ambiente físico do campus. 

Como esses objetivos serão atingidos? 
§ 7º - acho que vale uma exemplifcação 

"§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou
outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso 
com o apoio de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  
terão o direito a um plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de 

Considerar quem tem acesso via celular no plano pré-pago que possui limite de 
franquia diária de internet, não cabendo o envio de vídeos e arquivos digitais de 
grande tamanho, principalmente os ricos em imagens. Valendo também o fato de 
que a franquia limita o tempo de acesso a sites com muitos recursos gráficos.  
Considerar para estes alunos o uso de aplicativo WhatsApp para envio de áudios, 
vídeos e arquivos, respeitados os limites de tamanho impostos pelo mesmo.

Desconsiderar o uso de internet banda larga gratuita e pública oferecida, 
promocionalmente e com limitação de tempo, pelas operadoras de telefonia celular, 
pois não há regularidade na oferta do serviço nem segurança dos dados dos 
alunos que forem obrigados a usar o mesmo. Já houve tentativa de in
meu aparelho e fui obrigada a trocar todas as senhas de aplicativos e contas.
Para que as APNPs possam ser implementadas com sucesso precisa de toda 
comunidade seja de docentes e discentes sentar, neste caso virtualmente, e 

qual será o melhor meio de comunicação, qual será o melhor método de 
avaliação e afins. E passado a pandemia a Instituição podia aprimorar seu ensino a 
distância. Sei que não é fácil fazer um curso presencial virar remoto da noite "pro" 
dia, porém com esforço e dedicação chegaremos lá. 

Não possuo observações 
Concordo, porém como diz no § 12º: As APNPs devem ser iguais para todos, e o 
aluno que precisar de um planejamento específico deve ser atendido com 
excelência para que ninguém seja desprivilegiado. 
É muito importante, porém haverá desigualdades, pois nem todos conseguirão 
aprender distante, e os recursos tecnológicos são desiguais.

Ver comentários anteriores sobre necessidade de suporte institucional.
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PARÁGRAFO 4. Cada docente é que vai decidir se vai adotar as APNPs? Qual o 

Parágrafo 15. O que seriam cursos de mesma diplomação? Todos os técnicos em 

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs; 

rocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 

se como uma estratégia de manutenção de recuperação de estudos 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do 

"§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por 
outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso 
com o apoio de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  
terão o direito a um plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de 

pago que possui limite de 
franquia diária de internet, não cabendo o envio de vídeos e arquivos digitais de 
grande tamanho, principalmente os ricos em imagens. Valendo também o fato de 

ta o tempo de acesso a sites com muitos recursos gráficos.  
Considerar para estes alunos o uso de aplicativo WhatsApp para envio de áudios, 
vídeos e arquivos, respeitados os limites de tamanho impostos pelo mesmo. 

ga gratuita e pública oferecida, 
promocionalmente e com limitação de tempo, pelas operadoras de telefonia celular, 
pois não há regularidade na oferta do serviço nem segurança dos dados dos 
alunos que forem obrigados a usar o mesmo. Já houve tentativa de invasão em 
meu aparelho e fui obrigada a trocar todas as senhas de aplicativos e contas. 
Para que as APNPs possam ser implementadas com sucesso precisa de toda 
comunidade seja de docentes e discentes sentar, neste caso virtualmente, e 

qual será o melhor meio de comunicação, qual será o melhor método de 
avaliação e afins. E passado a pandemia a Instituição podia aprimorar seu ensino a 
distância. Sei que não é fácil fazer um curso presencial virar remoto da noite "pro" 

Concordo, porém como diz no § 12º: As APNPs devem ser iguais para todos, e o 
aluno que precisar de um planejamento específico deve ser atendido com 

É muito importante, porém haverá desigualdades, pois nem todos conseguirão 
aprender distante, e os recursos tecnológicos são desiguais. 

necessidade de suporte institucional. 



Pró

 

Rio de Janeiro Concordo com o que foi proposto.

Realengo 
Acho necessário todas as disciplinas na grade EAD, com a flexibilização para quem 
não quiser ou puder realizar as aulas.

Rio de Janeiro 

Acredito que a melhor 
parágrafo 7, mas quero frisar que deve
os estudantes com as atividades assíncronas. O tempo gasto nessas atividades 
(síncronas e assíncronas) deve ser equ
normalmente na faculdade. Isso é importante para evitar que os professores 
acabem sobrecarregando os alunos uma vez que fazemos mais de uma matéria.

Paracambi 

Mais uma vez reforço a importância da garantia do acesso 
alunos às APNPs (art. 2, parágrafo 1). Sobre o parágrafo 9, há de se ter em mente 
que dificilmente, sob a modalidade APNP, todas as disciplinas terão viabilidade de 
cumprir 100% de suas cargas: a meu ver, isso acarretaria não só a sobre
corpo docente como também, o que é mais preocupante, do nosso corpo discente.

Volta Redonda entendi. 

São Gonçalo 
As APNPs são uma boa substituição em alguns casos, como o acolhimento e 
amparo psicológico, incluindo os alunos, como foi dito.

Volta Redonda Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas

Realengo 

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou 
práticas podem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período 
de suspensão das aulas
facultando ao aluno frequentar como ouvinte as aulas presenciais em períodos 
posteriores ao retorno das atividades presenciais, caso se sinta não capacitado, e 
poderão ou não serem reprogramados para
retorno às atividades presenciais, ou ofertados em outros componentes 
curriculares, em consonância com a estrutura curricular de cada curso, no 
semestre corrente ou no próximo.
 
OU ENTÃO INSERIR OUTRO INCISO

Volta Redonda Concordo com o plano e não tenho nada a acrescentar.

Volta Redonda 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de mane
acumulo de atividades, assim sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. 
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 
proporcionada a nós alunos. 
      Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos de 
surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna 
ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nó
estarmos aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique.
       Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
poder planejar nosso futuro, se
de interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar muito se 
não tomarmos decisões imediatas.

Nilópolis A minha observação é para aqueles que ão tem internet.
Nilópolis Satisfeito co
Realengo . 

Rio de Janeiro 

Não será ofertada a carga horária completa para estudantes que iriam se formar 
em 2020.2, por exemplo? O período contará como um todo
Essa reposição de práticas será obrigatória? Se o isolamento durar um ano eu 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Concordo com o que foi proposto. 
Acho necessário todas as disciplinas na grade EAD, com a flexibilização para quem 
não quiser ou puder realizar as aulas. 
Acredito que a melhor forma de contabilizar o tempo das disciplinas é a descrita no 
parágrafo 7, mas quero frisar que deve-se tomar cuidado par anão sobrecarregar 
os estudantes com as atividades assíncronas. O tempo gasto nessas atividades 
(síncronas e assíncronas) deve ser equivalente ao tempo que usaríamos 
normalmente na faculdade. Isso é importante para evitar que os professores 
acabem sobrecarregando os alunos uma vez que fazemos mais de uma matéria.
Mais uma vez reforço a importância da garantia do acesso 
alunos às APNPs (art. 2, parágrafo 1). Sobre o parágrafo 9, há de se ter em mente 
que dificilmente, sob a modalidade APNP, todas as disciplinas terão viabilidade de 
cumprir 100% de suas cargas: a meu ver, isso acarretaria não só a sobre
corpo docente como também, o que é mais preocupante, do nosso corpo discente.

As APNPs são uma boa substituição em alguns casos, como o acolhimento e 
amparo psicológico, incluindo os alunos, como foi dito. 
Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou 
práticas podem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período 
de suspensão das aulas presenciais,  na modalidade vídeo
facultando ao aluno frequentar como ouvinte as aulas presenciais em períodos 
posteriores ao retorno das atividades presenciais, caso se sinta não capacitado, e 
poderão ou não serem reprogramados para reposição quando for possível o 
retorno às atividades presenciais, ou ofertados em outros componentes 
curriculares, em consonância com a estrutura curricular de cada curso, no 
semestre corrente ou no próximo. 

OU ENTÃO INSERIR OUTRO INCISO 
Concordo com o plano e não tenho nada a acrescentar. 
As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um grande 
acumulo de atividades, assim sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. 
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 
proporcionada a nós alunos.  

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos de 

surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna 
ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique.

to a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período 
de interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar muito se 
não tomarmos decisões imediatas. 
A minha observação é para aqueles que ão tem internet. 
Satisfeito com o documento. 

Não será ofertada a carga horária completa para estudantes que iriam se formar 
em 2020.2, por exemplo? O período contará como um todo
Essa reposição de práticas será obrigatória? Se o isolamento durar um ano eu 
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Acho necessário todas as disciplinas na grade EAD, com a flexibilização para quem 

forma de contabilizar o tempo das disciplinas é a descrita no 
se tomar cuidado par anão sobrecarregar 

os estudantes com as atividades assíncronas. O tempo gasto nessas atividades 
ivalente ao tempo que usaríamos 

normalmente na faculdade. Isso é importante para evitar que os professores 
acabem sobrecarregando os alunos uma vez que fazemos mais de uma matéria. 

universal dos nosso 
alunos às APNPs (art. 2, parágrafo 1). Sobre o parágrafo 9, há de se ter em mente 
que dificilmente, sob a modalidade APNP, todas as disciplinas terão viabilidade de 
cumprir 100% de suas cargas: a meu ver, isso acarretaria não só a sobrecarga do 
corpo docente como também, o que é mais preocupante, do nosso corpo discente. 

As APNPs são uma boa substituição em alguns casos, como o acolhimento e 

Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas 
§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou 
práticas podem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período 

presenciais,  na modalidade vídeo-aulas demonstrativas, 
facultando ao aluno frequentar como ouvinte as aulas presenciais em períodos 
posteriores ao retorno das atividades presenciais, caso se sinta não capacitado, e 

reposição quando for possível o 
retorno às atividades presenciais, ou ofertados em outros componentes 
curriculares, em consonância com a estrutura curricular de cada curso, no 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 

ira alguma, gostaríamos de ter um grande 
acumulo de atividades, assim sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. 
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos de 

surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna 
ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 

s, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique. 

to a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva-los. Queremos 

m termos mais obstáculos pela frente. Esse período 
de interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar muito se 

Não será ofertada a carga horária completa para estudantes que iriam se formar 
em 2020.2, por exemplo? O período contará como um todo 
Essa reposição de práticas será obrigatória? Se o isolamento durar um ano eu 



Pró

 

ficaria impedida de me formar devido aos componentes práticos? Existem sites e 
ferramentas simulatórias de experimentos, bem como cursos online como o JOVE.

Rio de Janeiro 

Art 2: Acredito que não ficou claro  
 a frase que diz que as APNPs podem ser aplic
ou não. Não entendi, como seria essa aplicação sem o uso de tecnologia e como 
influenciaria no processo do estudo.
§ 1º Acredito que seja difícil que a atual abordagem não contribua com o atual 
quadro de desigualdade soci
internet, nem a computador além de não terem um ambiente domiciliar favorável 
aos estudos. O que contribuí para o desfavorecimento dos objetivos propostos em 
V. 
Em § 5º, na ausência de um acesso virtual a opç
esse acesso seria realizado sem desrespeitar as medidas de isolamento social?
Em § 9º , acredito que seria extremamente desfavoravel ao aprendizado dos 
alunos um retorno presencial no meio de um pedido vigente EAD. Acredit
retorno presencial deverá se dar apenas após o fim do período realizado no EAD.

Rio de Janeiro 

"...como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de estudos dos 
educandos..."
Ou seja , ao voltar às aulas vocês precisarão avaliar cada c
certificar que cada aluno não se sinta prejudicado com o ensino dado através das 
APNP's, isso logo depois de um cenário pandêmico onde não sabemos a 
gravidade das perdas após todo esse processo,  além de promover todo um novo 
processo de recepção para que os alunos se sinta novamente acolhidos na 
instituição?
A ideia mais plausível seria cancelar o calendário escolar de 2020 para evitar 
possíveis defasagem no aprendizado de diversos alunos devido suas diferenças 
acadêmicas.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

É mesmo necessário fazer um plano especial para os concluintes. Já poderiam 
estar recebendo atividade remotas.

Rio de Janeiro 

Primeiramente, não concordo com o fato de redução do APNPs e possível volta as 
aulas presenciais. Visto que, manter uma linha de ensino ficaria mais fácil para os 
alunos que estão passando por dificuldades tanto no âmbito familiar, quanto no 
psicológico.  
utilizado presencialmente e depois voltar para o presencial, pode ser extremamente 
prejudicial para os alunos; Esses terão que se adaptar ao ensino a distancia, aos 
trabalhos e a nova abordagem,
menos nesse momento), com isso, voltar a presencial, pode trazer prejuízos tanto 
no aprendizado, quanto no rendimento, onde anteriormente ,nas APNPs esse aluno 
estava fazendo trabalhos e seminários por e
como provas do ensino presencial e relembrar o que foi dado com uma outra 
metologia. Além do mais, que alunos formando ou atrasados poderiam se 
prejudicar ainda mais com esse período conturbado. 
Também não ficou cla
pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou não..." . O que seria o "ou 
não", em relação ao fato de não utilizar a tecnologia?
§ 1º Tópico não muito claro, desigualdade estrutural em que 
ao aumento das desigualdades estruturais fora do ambito institucional, infelizmente, 
já está acontecendo.As faculdades particulares que já adotam o ensino a distancia 
a algum tempo não sofreram muito com o atual momento, formando profis
capacitados, os quais assim que a economia retomar estarão aptos a ocupar as 
vagas que seriam destinadas aos formandos do IFRJ desse ano, com isso, acredito 
que o instituto poderia pensar maneiras de com o ensino a distancia ajudar os 
alunos que ir
§ 5º No atual cenário, o que seria " ao discente o acesso aos conteúdos  das 
atividades por meio físico e/ou virtual." . Disponibilizar ao docente  material físico  
após a conclusão das au
durante, visto que iria expor o aluno a ter que vir buscar o material na instituição, ou 
a demora dos correios? A aula deve ser disponibilizada em seu total por meio 
online e após a retomada, caso o alun
professor para que esse lhe de conteúdos físicos, assim como as praticas que não 
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
ficaria impedida de me formar devido aos componentes práticos? Existem sites e 
ferramentas simulatórias de experimentos, bem como cursos online como o JOVE.
Art 2: Acredito que não ficou claro   
a frase que diz que as APNPs podem ser aplicadas mediante ao uso de tecnologia 
ou não. Não entendi, como seria essa aplicação sem o uso de tecnologia e como 
influenciaria no processo do estudo. 
§ 1º Acredito que seja difícil que a atual abordagem não contribua com o atual 
quadro de desigualdade social visto que alguns alunos não têm acesso nem a 
internet, nem a computador além de não terem um ambiente domiciliar favorável 
aos estudos. O que contribuí para o desfavorecimento dos objetivos propostos em 

Em § 5º, na ausência de um acesso virtual a opção dada foi o acesso físico. Como 
esse acesso seria realizado sem desrespeitar as medidas de isolamento social?
Em § 9º , acredito que seria extremamente desfavoravel ao aprendizado dos 
alunos um retorno presencial no meio de um pedido vigente EAD. Acredit
retorno presencial deverá se dar apenas após o fim do período realizado no EAD.
"...como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de estudos dos 
educandos..." 
Ou seja , ao voltar às aulas vocês precisarão avaliar cada c
certificar que cada aluno não se sinta prejudicado com o ensino dado através das 
APNP's, isso logo depois de um cenário pandêmico onde não sabemos a 
gravidade das perdas após todo esse processo,  além de promover todo um novo 

de recepção para que os alunos se sinta novamente acolhidos na 
instituição? 
A ideia mais plausível seria cancelar o calendário escolar de 2020 para evitar 
possíveis defasagem no aprendizado de diversos alunos devido suas diferenças 
acadêmicas. 
É mesmo necessário fazer um plano especial para os concluintes. Já poderiam 
estar recebendo atividade remotas. 
Primeiramente, não concordo com o fato de redução do APNPs e possível volta as 
aulas presenciais. Visto que, manter uma linha de ensino ficaria mais fácil para os 
alunos que estão passando por dificuldades tanto no âmbito familiar, quanto no 
psicológico.  Iniciar uma metologia online completamente diferente do que é 
utilizado presencialmente e depois voltar para o presencial, pode ser extremamente 
prejudicial para os alunos; Esses terão que se adaptar ao ensino a distancia, aos 
trabalhos e a nova abordagem, deixando assim a antiga presencial para trás ( pelo 
menos nesse momento), com isso, voltar a presencial, pode trazer prejuízos tanto 
no aprendizado, quanto no rendimento, onde anteriormente ,nas APNPs esse aluno 
estava fazendo trabalhos e seminários por exemplo, e terá que voltar as avaliações 
como provas do ensino presencial e relembrar o que foi dado com uma outra 
metologia. Além do mais, que alunos formando ou atrasados poderiam se 
prejudicar ainda mais com esse período conturbado.  
Também não ficou claro no incio do artigo 2 o que seria: "...forma não presencial 
pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou não..." . O que seria o "ou 
não", em relação ao fato de não utilizar a tecnologia? 
§ 1º Tópico não muito claro, desigualdade estrutural em que 
ao aumento das desigualdades estruturais fora do ambito institucional, infelizmente, 
já está acontecendo.As faculdades particulares que já adotam o ensino a distancia 
a algum tempo não sofreram muito com o atual momento, formando profis
capacitados, os quais assim que a economia retomar estarão aptos a ocupar as 
vagas que seriam destinadas aos formandos do IFRJ desse ano, com isso, acredito 
que o instituto poderia pensar maneiras de com o ensino a distancia ajudar os 
alunos que iriam se formar dentro do ano de 2020, não fossem mais prejudicados. 
§ 5º No atual cenário, o que seria " ao discente o acesso aos conteúdos  das 
atividades por meio físico e/ou virtual." . Disponibilizar ao docente  material físico  
após a conclusão das aulas a distancia, mas impossibilitando que ele o faça 
durante, visto que iria expor o aluno a ter que vir buscar o material na instituição, ou 
a demora dos correios? A aula deve ser disponibilizada em seu total por meio 
online e após a retomada, caso o aluno tenha interesse, pode conversar com o 
professor para que esse lhe de conteúdos físicos, assim como as praticas que não 
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ficaria impedida de me formar devido aos componentes práticos? Existem sites e 
ferramentas simulatórias de experimentos, bem como cursos online como o JOVE. 

adas mediante ao uso de tecnologia 
ou não. Não entendi, como seria essa aplicação sem o uso de tecnologia e como 

§ 1º Acredito que seja difícil que a atual abordagem não contribua com o atual 
al visto que alguns alunos não têm acesso nem a 

internet, nem a computador além de não terem um ambiente domiciliar favorável 
aos estudos. O que contribuí para o desfavorecimento dos objetivos propostos em 

ão dada foi o acesso físico. Como 
esse acesso seria realizado sem desrespeitar as medidas de isolamento social? 
Em § 9º , acredito que seria extremamente desfavoravel ao aprendizado dos 
alunos um retorno presencial no meio de um pedido vigente EAD. Acredito que o 
retorno presencial deverá se dar apenas após o fim do período realizado no EAD. 
"...como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de estudos dos 

Ou seja , ao voltar às aulas vocês precisarão avaliar cada caso para verificar e 
certificar que cada aluno não se sinta prejudicado com o ensino dado através das 
APNP's, isso logo depois de um cenário pandêmico onde não sabemos a 
gravidade das perdas após todo esse processo,  além de promover todo um novo 

de recepção para que os alunos se sinta novamente acolhidos na 

A ideia mais plausível seria cancelar o calendário escolar de 2020 para evitar 
possíveis defasagem no aprendizado de diversos alunos devido suas diferenças 

É mesmo necessário fazer um plano especial para os concluintes. Já poderiam 

Primeiramente, não concordo com o fato de redução do APNPs e possível volta as 
aulas presenciais. Visto que, manter uma linha de ensino ficaria mais fácil para os 
alunos que estão passando por dificuldades tanto no âmbito familiar, quanto no 

Iniciar uma metologia online completamente diferente do que é 
utilizado presencialmente e depois voltar para o presencial, pode ser extremamente 
prejudicial para os alunos; Esses terão que se adaptar ao ensino a distancia, aos 

deixando assim a antiga presencial para trás ( pelo 
menos nesse momento), com isso, voltar a presencial, pode trazer prejuízos tanto 
no aprendizado, quanto no rendimento, onde anteriormente ,nas APNPs esse aluno 

xemplo, e terá que voltar as avaliações 
como provas do ensino presencial e relembrar o que foi dado com uma outra 
metologia. Além do mais, que alunos formando ou atrasados poderiam se 

ro no incio do artigo 2 o que seria: "...forma não presencial 
pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou não..." . O que seria o "ou 

§ 1º Tópico não muito claro, desigualdade estrutural em que ambito?  Em relação 
ao aumento das desigualdades estruturais fora do ambito institucional, infelizmente, 
já está acontecendo.As faculdades particulares que já adotam o ensino a distancia 
a algum tempo não sofreram muito com o atual momento, formando profissionais 
capacitados, os quais assim que a economia retomar estarão aptos a ocupar as 
vagas que seriam destinadas aos formandos do IFRJ desse ano, com isso, acredito 
que o instituto poderia pensar maneiras de com o ensino a distancia ajudar os 

iam se formar dentro do ano de 2020, não fossem mais prejudicados.  
§ 5º No atual cenário, o que seria " ao discente o acesso aos conteúdos  das 
atividades por meio físico e/ou virtual." . Disponibilizar ao docente  material físico  

las a distancia, mas impossibilitando que ele o faça 
durante, visto que iria expor o aluno a ter que vir buscar o material na instituição, ou 
a demora dos correios? A aula deve ser disponibilizada em seu total por meio 

o tenha interesse, pode conversar com o 
professor para que esse lhe de conteúdos físicos, assim como as praticas que não 
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serão ofertadas nesse momento, ficando assim exclusivamente a cargo do 
docente, querer o conteudo fisico e as aulas praticas. 
§ 9º  Não concordo com a retomada das aulas presenciais.O período deve ser 
ofertado em sua totalidade com aulas a distancia e a retomada das presenciais 
apenas no próximo período, visto condições já citadas no começo do paragrafo. 
§ 10º Não concordo com o fato do
para reposição quando voltarem as aulas presenciais. Concordo com a oferta em 
outros componentes curriculares ou como optativa. Caso não seja possivel a 
retomada presencial das aulas no ano vigente, iria prejudica
formandos, visto que, seria necessario mais tempo disponivel para essas aulas 
práticas, já que o instituto não comporta diversas matérias tendo aula prática ao 
mesmo tempo,fazendo com que esse aluno que iria se formar em 2020, precise de 
mais periodos para completar a carga da matéria. 
Essa carga prática poderia ser ofertada para o aluno como uma optativa, caso esse 
ache necessário, visto que por mais que o curso seja completo em relação as 
praticas, nem todos os alunos precisarão após form
em meu ver não muito prejudicial caso em um período essa não seja totalmente 
cumprida. 
§ 11º  Concluintes em todo o ano de 2020. E quais medidas especificas?

Rio de Janeiro 

§ 3º: Isso influencia em algo para a contagem de carg
§ 7°: Não explicita se haverá redução da carga horária ou não, conforme falado 
anteriormente em reunião pela coordenadora, que haveria.
§ 9º: Redução de APNPs e possível volta as aulas presenciais, não seria melhor 
contar com a não v
continua tomando? Além da dificuldade de adaptação às aulas online e depois 
readaptação às presenciais que pode causar reflexos no rendimento do aluno. Não 
concordo com a retomada das aulas pres
ofertado em sua totalidade com aulas à distancia em calendário especial para 
maior segurança e saúde tanto física quanto mental de todos, enquanto não há 
tratamentos nem vacinas eficazes. 
§ 10º: Não explicita se a 
do ano, o aluno ficaria preso na disciplina por não ter feito a aula prática o 
atrasando ainda mais? Sugiro a oferta dessas aulas práticas como optativas, ou 
por meio de gravações (como conversado
laboratórios virtuais, onde muitos são gratuitos e podem ser facilmente acessados, 
e como já foi utilizado anteriormente em disciplinas do curso. 
§ 11º: Fala dos concluintes em todo o ano de 2020, mas não especifica quais s
considerados concluintes, apenas aqueles que já tem um certo percentual de 
integralização ou pessoas que já deveriam ter se formado e estão atrasadas? 
§ 12º: Os alunos que não puderem/conseguirem acompanhar as APNPs terão 
direito à trancamento de dis
júbilo, por exemplo)?
§ 13º: Para caso de uma possível retomada, acho meio impossível termos as 
APNPs junto com a carga horária presencial do Instituto, visto que a carga horária 
é alta e em sua maioria s
projetos de extensão, etc

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

A instituição pode criar várias estratégias para atender a todos, seja por meio de 
atividades online ou por meio de apostilas impressas até q as 
retornar 

Engenheiro Paulo de 
Frontin Sem considerações

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade.

Arraial do Cabo De acordo com o texto.
Rio de Janeiro nao é viavel

Realengo 

Há uma preocupação em não aumentar o nível de desigualdade impondo esse 
sistema de ensino, porém, se o planejado é retornar as aulas ainda esse ano não 
tendo um plano para suprir a carência
ocasionar em evasão e trancamento de matrícula. O mesmo ensino dado online 
para alguns, vai ser diferente do dado para o aluno que possuir o "ensino 
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serão ofertadas nesse momento, ficando assim exclusivamente a cargo do 
docente, querer o conteudo fisico e as aulas praticas.  

o concordo com a retomada das aulas presenciais.O período deve ser 
ofertado em sua totalidade com aulas a distancia e a retomada das presenciais 
apenas no próximo período, visto condições já citadas no começo do paragrafo. 
§ 10º Não concordo com o fato dos componentes práticos serem reprogramados 
para reposição quando voltarem as aulas presenciais. Concordo com a oferta em 
outros componentes curriculares ou como optativa. Caso não seja possivel a 
retomada presencial das aulas no ano vigente, iria prejudica
formandos, visto que, seria necessario mais tempo disponivel para essas aulas 
práticas, já que o instituto não comporta diversas matérias tendo aula prática ao 
mesmo tempo,fazendo com que esse aluno que iria se formar em 2020, precise de 

is periodos para completar a carga da matéria.  
Essa carga prática poderia ser ofertada para o aluno como uma optativa, caso esse 
ache necessário, visto que por mais que o curso seja completo em relação as 
praticas, nem todos os alunos precisarão após formados de toda a mesma, sendo 
em meu ver não muito prejudicial caso em um período essa não seja totalmente 

 
§ 11º  Concluintes em todo o ano de 2020. E quais medidas especificas?
§ 3º: Isso influencia em algo para a contagem de carga horária do semestre?
§ 7°: Não explicita se haverá redução da carga horária ou não, conforme falado 
anteriormente em reunião pela coordenadora, que haveria.
§ 9º: Redução de APNPs e possível volta as aulas presenciais, não seria melhor 
contar com a não volta das aulas presenciais, visto o caminho que esta pandemia 
continua tomando? Além da dificuldade de adaptação às aulas online e depois 
readaptação às presenciais que pode causar reflexos no rendimento do aluno. Não 
concordo com a retomada das aulas presenciais. Acredito que o período deve ser 
ofertado em sua totalidade com aulas à distancia em calendário especial para 
maior segurança e saúde tanto física quanto mental de todos, enquanto não há 
tratamentos nem vacinas eficazes.  
§ 10º: Não explicita se a reposição será obrigatória. Se o isolamento durar até o fim 
do ano, o aluno ficaria preso na disciplina por não ter feito a aula prática o 
atrasando ainda mais? Sugiro a oferta dessas aulas práticas como optativas, ou 
por meio de gravações (como conversado também na reunião) ou o uso de 
laboratórios virtuais, onde muitos são gratuitos e podem ser facilmente acessados, 
e como já foi utilizado anteriormente em disciplinas do curso. 
§ 11º: Fala dos concluintes em todo o ano de 2020, mas não especifica quais s
considerados concluintes, apenas aqueles que já tem um certo percentual de 
integralização ou pessoas que já deveriam ter se formado e estão atrasadas? 
§ 12º: Os alunos que não puderem/conseguirem acompanhar as APNPs terão 
direito à trancamento de disciplinas e matrícula sem prejuízos à formação (como 
júbilo, por exemplo)? 
§ 13º: Para caso de uma possível retomada, acho meio impossível termos as 
APNPs junto com a carga horária presencial do Instituto, visto que a carga horária 
é alta e em sua maioria são alunos que realizam pesquisas, iniciação científica, 
projetos de extensão, etc 
A instituição pode criar várias estratégias para atender a todos, seja por meio de 
atividades online ou por meio de apostilas impressas até q as 

Sem considerações 
As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade.
De acordo com o texto. 
nao é viavel 
Há uma preocupação em não aumentar o nível de desigualdade impondo esse 
sistema de ensino, porém, se o planejado é retornar as aulas ainda esse ano não 
tendo um plano para suprir a carência total de maior parte dos alunos, só vai 
ocasionar em evasão e trancamento de matrícula. O mesmo ensino dado online 
para alguns, vai ser diferente do dado para o aluno que possuir o "ensino 
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serão ofertadas nesse momento, ficando assim exclusivamente a cargo do 

o concordo com a retomada das aulas presenciais.O período deve ser 
ofertado em sua totalidade com aulas a distancia e a retomada das presenciais 
apenas no próximo período, visto condições já citadas no começo do paragrafo.  

s componentes práticos serem reprogramados 
para reposição quando voltarem as aulas presenciais. Concordo com a oferta em 
outros componentes curriculares ou como optativa. Caso não seja possivel a 
retomada presencial das aulas no ano vigente, iria prejudicar ainda mais os 
formandos, visto que, seria necessario mais tempo disponivel para essas aulas 
práticas, já que o instituto não comporta diversas matérias tendo aula prática ao 
mesmo tempo,fazendo com que esse aluno que iria se formar em 2020, precise de 

Essa carga prática poderia ser ofertada para o aluno como uma optativa, caso esse 
ache necessário, visto que por mais que o curso seja completo em relação as 

ados de toda a mesma, sendo 
em meu ver não muito prejudicial caso em um período essa não seja totalmente 

§ 11º  Concluintes em todo o ano de 2020. E quais medidas especificas? 
a horária do semestre? 

§ 7°: Não explicita se haverá redução da carga horária ou não, conforme falado 
 

§ 9º: Redução de APNPs e possível volta as aulas presenciais, não seria melhor 
olta das aulas presenciais, visto o caminho que esta pandemia 

continua tomando? Além da dificuldade de adaptação às aulas online e depois 
readaptação às presenciais que pode causar reflexos no rendimento do aluno. Não 

enciais. Acredito que o período deve ser 
ofertado em sua totalidade com aulas à distancia em calendário especial para 
maior segurança e saúde tanto física quanto mental de todos, enquanto não há 

reposição será obrigatória. Se o isolamento durar até o fim 
do ano, o aluno ficaria preso na disciplina por não ter feito a aula prática o 
atrasando ainda mais? Sugiro a oferta dessas aulas práticas como optativas, ou 

também na reunião) ou o uso de 
laboratórios virtuais, onde muitos são gratuitos e podem ser facilmente acessados, 
e como já foi utilizado anteriormente em disciplinas do curso.  
§ 11º: Fala dos concluintes em todo o ano de 2020, mas não especifica quais serão 
considerados concluintes, apenas aqueles que já tem um certo percentual de 
integralização ou pessoas que já deveriam ter se formado e estão atrasadas?  
§ 12º: Os alunos que não puderem/conseguirem acompanhar as APNPs terão 

ciplinas e matrícula sem prejuízos à formação (como 

§ 13º: Para caso de uma possível retomada, acho meio impossível termos as 
APNPs junto com a carga horária presencial do Instituto, visto que a carga horária 

ão alunos que realizam pesquisas, iniciação científica, 

A instituição pode criar várias estratégias para atender a todos, seja por meio de 
atividades online ou por meio de apostilas impressas até q as aulas possam 

As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade. 

Há uma preocupação em não aumentar o nível de desigualdade impondo esse 
sistema de ensino, porém, se o planejado é retornar as aulas ainda esse ano não 

total de maior parte dos alunos, só vai 
ocasionar em evasão e trancamento de matrícula. O mesmo ensino dado online 
para alguns, vai ser diferente do dado para o aluno que possuir o "ensino 
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adaptado" caso ele não consiga assistir e isso só vai gerar maior 
possivelmente uma deficiência na formação do indivíduo como profissional mais a 
frente. 

Realengo 

No 12 o estudante deve entrar em contato com o coordenador do curso com 
urgencia, caso nao tem acesso ao recurso proposto pelo professor. Não 
para o final do período para comunicar ,pois não haverá tempo para plano 
individualizado de estudo.

Pinheiral 

A meu ver essas aulas já deveriam estar acontecendo. Estão muito atrasados. 
Com o grande número de disciplinas que tem o curso técnico 
médio. 

Arraial do Cabo 
Muito bom que estão pensando em formas mais inclusivas para todos. Por que já 
não começar?

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

O Art. 4º ("Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, 
juntamente com a direç
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem 
ofertados por meio de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de 
Atividades 
deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de reunião de colegiado de 
curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN") faz parte da dúvida citada 
acima. O docente pode optar por não aplicar a APNP? Como ficará a carga horári
dessa disciplina, caso isso ocorra?
Se for fazê
APNP? ("§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total 
semanal da disciplina será equivalente ao somatório do 
estudantes e o tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, 
devendo o docente dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes 
mídias.") 
A disciplina cursada integralmente por APNP não será ofertada presencialm
retorno? ("Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em 
até 100% da totalidade da sua carga horária")

Pinheiral Concordo.

Duque de Caxias 

"Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 
curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio 
de APNPs" 
de EaD (nem assemelhados ou arremedos de EaD) e nao  tenho domínio sobre 
estratégias que visem adaptar curriculo presencial para não presencial.  E mais: o 
IFRJ  não prepara o docente mas exige que ele 
 
"Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% 
da totalidade da sua carga horária" 
conteudo-conteúdo
sobre isso que os alunos falam: "como foi importante o tempo que passei no IFRJ 
recebendo conteudos"... [índice de ironia].  Sem a presença, a mediação pessoal, 
subjetiva , aquele olhar no caderno, aquela repeticao no quadro 
processo de en
acompanhar o raciocínio dele no tempo dele 
Não sei como os demais professores deste instituto lecionam, mas a interação é a 
base do meu trabalho. E não é possível admi
a estudar (porque a escola nao ensina isso) agora viraram disciplinados, 
organizados, autodidatas que vao ver um video e pronto, aprenderam. São jovens. 
Quem trabalha com adolescentes sabem que nao conseguirao dar conta.
o objetivo for mesmo que eles aprendam; se o objetivo deste documento for outro, 
sao desnecessárias minhas palavras.]

Pinheiral 

se forem avaliadas todas as condições enumeradas acima, pode ser possível a 
realização dessas atividades, no meu ponto de vista. mas cada aluno deve ser 
devidamente atendido e auxiliado quanto a essa tentativa de retorno não 
presencial. o que não deve ser 
os alunos de atividades para que o conteúdo vá avançando sem pensar nas 
condições dos discentes em relação à essa sobrecarga, “será que eles estão, 
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adaptado" caso ele não consiga assistir e isso só vai gerar maior 
possivelmente uma deficiência na formação do indivíduo como profissional mais a 

No 12 o estudante deve entrar em contato com o coordenador do curso com 
urgencia, caso nao tem acesso ao recurso proposto pelo professor. Não 
para o final do período para comunicar ,pois não haverá tempo para plano 
individualizado de estudo. 
A meu ver essas aulas já deveriam estar acontecendo. Estão muito atrasados. 
Com o grande número de disciplinas que tem o curso técnico 

Muito bom que estão pensando em formas mais inclusivas para todos. Por que já 
não começar? 
O Art. 4º ("Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, 
juntamente com a direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem 
ofertados por meio de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de 
Atividades - APNPs (Anexo 1) específicas para o período. A opção por APNPs 
deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de reunião de colegiado de 
curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN") faz parte da dúvida citada 
acima. O docente pode optar por não aplicar a APNP? Como ficará a carga horári
dessa disciplina, caso isso ocorra? 
Se for fazê-la, é o docente que define a carga horária que será contabilizada na 
APNP? ("§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total 
semanal da disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os 
estudantes e o tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, 
devendo o docente dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes 

A disciplina cursada integralmente por APNP não será ofertada presencialm
retorno? ("Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em 
até 100% da totalidade da sua carga horária") 

 
"Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 
curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio 
de APNPs" --> APNP agora é adaptação? Eu não fiz concurso para uma instituicao 
de EaD (nem assemelhados ou arremedos de EaD) e nao  tenho domínio sobre 
estratégias que visem adaptar curriculo presencial para não presencial.  E mais: o 
IFRJ  não prepara o docente mas exige que ele saiba como proceder? 

"Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% 
da totalidade da sua carga horária" --> assim, estamos considerando que apenas o 

conteúdo-conteúdo é o que forma o aluno do IFRJ. Nas formaturas é 
obre isso que os alunos falam: "como foi importante o tempo que passei no IFRJ 

recebendo conteudos"... [índice de ironia].  Sem a presença, a mediação pessoal, 
subjetiva , aquele olhar no caderno, aquela repeticao no quadro 
processo de ensino. Sem o aluno poder olhar o professor, sem o aluno 
acompanhar o raciocínio dele no tempo dele - sem isso, nao ha aprendizagem.  
Não sei como os demais professores deste instituto lecionam, mas a interação é a 
base do meu trabalho. E não é possível admitir que jovens que nunca aprenderam 
a estudar (porque a escola nao ensina isso) agora viraram disciplinados, 
organizados, autodidatas que vao ver um video e pronto, aprenderam. São jovens. 
Quem trabalha com adolescentes sabem que nao conseguirao dar conta.
o objetivo for mesmo que eles aprendam; se o objetivo deste documento for outro, 
sao desnecessárias minhas palavras.] 
se forem avaliadas todas as condições enumeradas acima, pode ser possível a 
realização dessas atividades, no meu ponto de vista. mas cada aluno deve ser 
devidamente atendido e auxiliado quanto a essa tentativa de retorno não 
presencial. o que não deve ser feito, ou pelo menos não deveria, é sobrecarregar 
os alunos de atividades para que o conteúdo vá avançando sem pensar nas 
condições dos discentes em relação à essa sobrecarga, “será que eles estão, 
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adaptado" caso ele não consiga assistir e isso só vai gerar maior desinformação e 
possivelmente uma deficiência na formação do indivíduo como profissional mais a 

No 12 o estudante deve entrar em contato com o coordenador do curso com 
urgencia, caso nao tem acesso ao recurso proposto pelo professor. Não deixar 
para o final do período para comunicar ,pois não haverá tempo para plano 

A meu ver essas aulas já deveriam estar acontecendo. Estão muito atrasados. 
Com o grande número de disciplinas que tem o curso técnico concomitante com o 

Muito bom que estão pensando em formas mais inclusivas para todos. Por que já 

O Art. 4º ("Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, 
ão de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos 

componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem 
ofertados por meio de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de 

o. A opção por APNPs 
deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de reunião de colegiado de 
curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN") faz parte da dúvida citada 
acima. O docente pode optar por não aplicar a APNP? Como ficará a carga horária 

la, é o docente que define a carga horária que será contabilizada na 
APNP? ("§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total 

tempo para orientar os 
estudantes e o tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, 
devendo o docente dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes 

A disciplina cursada integralmente por APNP não será ofertada presencialmente no 
retorno? ("Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em 

"Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 
curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio 

é adaptação? Eu não fiz concurso para uma instituicao 
de EaD (nem assemelhados ou arremedos de EaD) e nao  tenho domínio sobre 
estratégias que visem adaptar curriculo presencial para não presencial.  E mais: o 

saiba como proceder?  

"Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% 
> assim, estamos considerando que apenas o 

conteúdo é o que forma o aluno do IFRJ. Nas formaturas é 
obre isso que os alunos falam: "como foi importante o tempo que passei no IFRJ 

recebendo conteudos"... [índice de ironia].  Sem a presença, a mediação pessoal, 
subjetiva , aquele olhar no caderno, aquela repeticao no quadro - sem isso não há 

sino. Sem o aluno poder olhar o professor, sem o aluno 
sem isso, nao ha aprendizagem.  

Não sei como os demais professores deste instituto lecionam, mas a interação é a 
tir que jovens que nunca aprenderam 

a estudar (porque a escola nao ensina isso) agora viraram disciplinados, 
organizados, autodidatas que vao ver um video e pronto, aprenderam. São jovens. 
Quem trabalha com adolescentes sabem que nao conseguirao dar conta. [Claro, se 
o objetivo for mesmo que eles aprendam; se o objetivo deste documento for outro, 

se forem avaliadas todas as condições enumeradas acima, pode ser possível a 
realização dessas atividades, no meu ponto de vista. mas cada aluno deve ser 
devidamente atendido e auxiliado quanto a essa tentativa de retorno não 

feito, ou pelo menos não deveria, é sobrecarregar 
os alunos de atividades para que o conteúdo vá avançando sem pensar nas 
condições dos discentes em relação à essa sobrecarga, “será que eles estão, 



Pró

 

realmente, entendendo o conteúdo que está sendo passado?“.

Pinheiral De acordo
Arraial do Cabo Concordo 

Pinheiral Acho uma boa ideia
Pinheiral Concordo 

Pinheiral 

Temos uma plataforma, SIGA que pode e deve ser usada para este fim.  
Sugerindo que aluno monte sua grade de acordar com suas necessidades e 
condições.

Volta Redonda Estágios poderiam ser realizados a distancia

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Toda a proposta de APNPs sugere um trabalho logístico extenso, que na minha 
opinião irá sobrecarregar professores e servidores de forma injusta e repentina,
porém não há menção de qual medida será tomada para que os professores, 
coordenadores e servidores tenham auxílio para concluir este trabalho? 
Especialmente levando em consideração os textos do artigo 2º, parágrafo 6º e 12º, 
artigo 7ª, artigo 10º, entre o

Rio de Janeiro Concordo com o texto acima
Pinheiral Concordo 

Paracambi 

As aulas poderiam ser gravadas e guardadas em alguma plataforma para que o 
aluno possa rever essas aulas caso necessite de alguma informação durante a 
realização de 
a internet e atividades síncronas tenha condições de ver depois

Volta Redonda 
Que sejam antecipadas matérias teóricas e deixem as práticas para o retorno. Que 
sejam incentivadas pesquisas e 

Paracambi 

"§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da socied
"§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:
 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; [...]"
"§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação 
e comunicação e devem sempre
atividades por meio físico e/ou virtual."
 
Aqui, novamente, ao meu ver, entram contradições que já foram citadas acima. 
Não é possível viabilizar o isolamento social para aqueles que não têm acesso aos 
meios digitais, não sendo então possível respeitar o isolamento social com a 
obrigação de se locomover para ter acesso aos conteúdos por meio físico.

Rio de Janeiro Acho válido

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

A redação do parágrafo 4 do artigo 2  dá a entender 
pela adesão ou não às APNP. Se ele/a não optar e a disciplina for pré
(caso do ensino técnico integrado), como fica isso, visto que atrapalhará a vida do 
(a) aluno (a)?  Essa possibilidade de "optar" deve ser retirada.
(as) no mesmo barco ou não estamos. Sugiro que a última frase desse trecho (... A 
opção por APNP deve ser registrada...) seja retirada da minuta.

Realengo 

Seria interessante acordo com operadoras telefônicas em que o site ou aplicativo 
usado para o estudo da apnps, seja sem consumo de dados para os 
clientes/estudantes que não tem acesso a rede wi

Nilópolis Sem adições...
Rio de Janeiro Concordo com a implementação de atividades não presenciais

Nilópolis 
O estágio , se 
reorganização das disciplinas.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Para que não  haja prejuízo  para os alunos  é  fundamental  que se inicie  o ensino  
remoto. E para que haja  equidade  precisa
para quem  n  dispõe  de tecnologias,  tais como  apostilas  impressas,  que 
poderiam  ser retiradas  no campus.

Volta Redonda De acordo.
Engenheiro Paulo de 

Frontin 
Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excele
para elaboração de uma solução alternativa e implementação das APNPs!

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
realmente, entendendo o conteúdo que está sendo passado?“.

De acordo 
 

Acho uma boa ideia 
 

Temos uma plataforma, SIGA que pode e deve ser usada para este fim.  
Sugerindo que aluno monte sua grade de acordar com suas necessidades e 
condições. 
Estágios poderiam ser realizados a distancia 
Toda a proposta de APNPs sugere um trabalho logístico extenso, que na minha 
opinião irá sobrecarregar professores e servidores de forma injusta e repentina,
porém não há menção de qual medida será tomada para que os professores, 
coordenadores e servidores tenham auxílio para concluir este trabalho? 
Especialmente levando em consideração os textos do artigo 2º, parágrafo 6º e 12º, 
artigo 7ª, artigo 10º, entre outros... 
Concordo com o texto acima 

 
As aulas poderiam ser gravadas e guardadas em alguma plataforma para que o 
aluno possa rever essas aulas caso necessite de alguma informação durante a 
realização de atividades e também para que alunos que não tenham acesso rápido 
a internet e atividades síncronas tenha condições de ver depois
Que sejam antecipadas matérias teóricas e deixem as práticas para o retorno. Que 
sejam incentivadas pesquisas e trabalhos e enviados via e
"§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira."
"§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; [...]"
"§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação 
e comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das 
atividades por meio físico e/ou virtual." 

Aqui, novamente, ao meu ver, entram contradições que já foram citadas acima. 
Não é possível viabilizar o isolamento social para aqueles que não têm acesso aos 

s digitais, não sendo então possível respeitar o isolamento social com a 
obrigação de se locomover para ter acesso aos conteúdos por meio físico.
Acho válido 
A redação do parágrafo 4 do artigo 2  dá a entender que o(a) docente pode optar 
pela adesão ou não às APNP. Se ele/a não optar e a disciplina for pré
(caso do ensino técnico integrado), como fica isso, visto que atrapalhará a vida do 
(a) aluno (a)?  Essa possibilidade de "optar" deve ser retirada.
(as) no mesmo barco ou não estamos. Sugiro que a última frase desse trecho (... A 
opção por APNP deve ser registrada...) seja retirada da minuta.
Seria interessante acordo com operadoras telefônicas em que o site ou aplicativo 
sado para o estudo da apnps, seja sem consumo de dados para os 

clientes/estudantes que não tem acesso a rede wi-fi em casa.
Sem adições... 
Concordo com a implementação de atividades não presenciais
O estágio , se obrigatório, deveria ser na própria instituição de ensino, com 
reorganização das disciplinas. 
Para que não  haja prejuízo  para os alunos  é  fundamental  que se inicie  o ensino  
remoto. E para que haja  equidade  precisa- se oferecer  um plano  diferenciado  
para quem  n  dispõe  de tecnologias,  tais como  apostilas  impressas,  que 
poderiam  ser retiradas  no campus. 
De acordo. 
Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de construção 
para elaboração de uma solução alternativa e implementação das APNPs!
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realmente, entendendo o conteúdo que está sendo passado?“. 

Temos uma plataforma, SIGA que pode e deve ser usada para este fim.   
Sugerindo que aluno monte sua grade de acordar com suas necessidades e 

Toda a proposta de APNPs sugere um trabalho logístico extenso, que na minha 
opinião irá sobrecarregar professores e servidores de forma injusta e repentina, 
porém não há menção de qual medida será tomada para que os professores, 
coordenadores e servidores tenham auxílio para concluir este trabalho? 
Especialmente levando em consideração os textos do artigo 2º, parágrafo 6º e 12º, 

As aulas poderiam ser gravadas e guardadas em alguma plataforma para que o 
aluno possa rever essas aulas caso necessite de alguma informação durante a 

atividades e também para que alunos que não tenham acesso rápido 
a internet e atividades síncronas tenha condições de ver depois 
Que sejam antecipadas matérias teóricas e deixem as práticas para o retorno. Que 

-mail. 
"§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir 

ade brasileira." 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; [...]" 
"§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação 

permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das 

Aqui, novamente, ao meu ver, entram contradições que já foram citadas acima. 
Não é possível viabilizar o isolamento social para aqueles que não têm acesso aos 

s digitais, não sendo então possível respeitar o isolamento social com a 
obrigação de se locomover para ter acesso aos conteúdos por meio físico. 

que o(a) docente pode optar 
pela adesão ou não às APNP. Se ele/a não optar e a disciplina for pré-requisito 
(caso do ensino técnico integrado), como fica isso, visto que atrapalhará a vida do 
(a) aluno (a)?  Essa possibilidade de "optar" deve ser retirada. Ou estamos todos 
(as) no mesmo barco ou não estamos. Sugiro que a última frase desse trecho (... A 
opção por APNP deve ser registrada...) seja retirada da minuta. 
Seria interessante acordo com operadoras telefônicas em que o site ou aplicativo 
sado para o estudo da apnps, seja sem consumo de dados para os 

fi em casa. 

Concordo com a implementação de atividades não presenciais 
obrigatório, deveria ser na própria instituição de ensino, com 

Para que não  haja prejuízo  para os alunos  é  fundamental  que se inicie  o ensino  
oferecer  um plano  diferenciado  

para quem  n  dispõe  de tecnologias,  tais como  apostilas  impressas,  que 

nte trabalho de construção 
para elaboração de uma solução alternativa e implementação das APNPs! 



Pró

 

Nilópolis ok 

Realengo 

A aderência do aluno as APNPs deve ser facultativa, tendo em vista as diferentes 
realidades enfrentadas pelos alunos. 
APNPs serem preferêncialmente oferecidas aos alunos que já estão em períodos 
mais avançados como do quinto período em diante. 
Ao disponibilizar a matéria o professor tem que garantir uma forma que tanto a 
parte teórica como a prática sejam abordadas na me
aluno conclua a disciplina 100% enquanto não exista a viabilidade de voltar 
presencialmente.

Realengo 

A aderência do aluno as APNPs deve ser facultativa, tendo em vista as diferentes 
realidades enfrentadas pelos alunos. 
APNPs serem preferêncialmente oferecidas aos alunos que já estão em períodos 
mais avançados como do quinto período em diante. 
Ao disponibilizar a matéria o professor tem que garantir uma forma que tanto a 
parte teórica como a prática sejam abordadas na medida 
aluno conclua a disciplina 100% enquanto não exista a viabilidade de voltar 
presencialmente.

Volta Redonda 
Seria possível  que os professores  transmitisem aulas  no laboratório,assim pelo  
menos  conseguiríamos assimilar  um pouco

Arraial do Cabo 
Concordo e entendo o porque da necessidade deste novo modelo de aulas, é 
preciso iniciá

Realengo 

Quando falamos em saúde, trabalhamos uma noção essencial para compreender 
diversos fatores, ou seja, o modelo biopsicossocial, essa medida visa adotar 
parcelas de um problema, no qual, fala bem brevemente de fatores físico e as 
relações humanas, mas esquece totalmente do psicológico, sobrecarregando 
demais os alunos e professores c
sem dizer que alguns já estão sobrecarregados pelo fato de ter outras demandas 
devido a pandemia, por exemplo, cuidar dos filhos, visto que as creches estão 
suspensas, novo modelo de trabalho ou um novo trab

Rio de Janeiro De acordo
Duque de Caxias Não concordo com aula remota em substituição

Realengo . 

Realengo 
Precisa determinar como será oferecido o apoio psicológico e financeiro p os 
discentes que não conseguem execução das APNPs.

Rio de Janeiro Concordo.

Pinheiral 
Toda estratégia de avaliação deve ser bem planejada, visando atender a 
individualidade de cada aluno.

São Gonçalo 

Nao concordo com as aulas presenciais. 
Parabens a essa minuta e a todos envolvidos
A preservaçao de vidas é o 
sem vacina em todo país e mundo.
Nao temos no campo de Sao Gonçalo uma segurança sanitária eficaz, onde os 
banheiros sao péssimas as condições de higiene .

Nilópolis É inviável.

Nilópolis 

Gostaria que inf
formandos em relação às aulas práticas, porque do meu ponto de vista seria 
inaceitável prender um aluno no curso sendo que já está no último período.

Pinheiral 

É preciso explicitar no caput do art 2º a relação das APNPs com o tripé ensino 
pesquisa e extensão, uma vez que as atividades de pesquisa e extensão 
continuam acontecendo. 
O §1º garante o acesso universal à educação, mas não se apresenta ao longo do 
documento como isso será garantido. Na verdade, o artigo 3º prevê que é o 
professor o responsável pelo envio pelos correios, sem informar o papel da 
secretaria nesse processo ou no custeio dessa ação. No artigo 19, o aluno é 
responsabilizado pelo acesso ao SIGA
O §2º, inciso II afirma que as APNPs servem para manter vínculo do aluno com a 
instituição, isso pressupõe que o aluno que não participar das APNPs terá sua 
matrícula cancelada ou será jubilado? O inciso VII igualment
contexto das APNPs, afinal não é preciso APNPs para garantir contato acolhedor 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

A aderência do aluno as APNPs deve ser facultativa, tendo em vista as diferentes 
realidades enfrentadas pelos alunos.  
APNPs serem preferêncialmente oferecidas aos alunos que já estão em períodos 
mais avançados como do quinto período em diante.  
Ao disponibilizar a matéria o professor tem que garantir uma forma que tanto a 
parte teórica como a prática sejam abordadas na medida do possível, para que o 
aluno conclua a disciplina 100% enquanto não exista a viabilidade de voltar 
presencialmente. 
A aderência do aluno as APNPs deve ser facultativa, tendo em vista as diferentes 
realidades enfrentadas pelos alunos.  

serem preferêncialmente oferecidas aos alunos que já estão em períodos 
mais avançados como do quinto período em diante.  
Ao disponibilizar a matéria o professor tem que garantir uma forma que tanto a 
parte teórica como a prática sejam abordadas na medida do possível, para que o 
aluno conclua a disciplina 100% enquanto não exista a viabilidade de voltar 
presencialmente. 
Seria possível  que os professores  transmitisem aulas  no laboratório,assim pelo  
menos  conseguiríamos assimilar  um pouco o conteúdo  teórico  com o prático
Concordo e entendo o porque da necessidade deste novo modelo de aulas, é 
preciso iniciá-los o mais rápido possível. 
Quando falamos em saúde, trabalhamos uma noção essencial para compreender 

ersos fatores, ou seja, o modelo biopsicossocial, essa medida visa adotar 
parcelas de um problema, no qual, fala bem brevemente de fatores físico e as 
relações humanas, mas esquece totalmente do psicológico, sobrecarregando 
demais os alunos e professores caso não dê conta de aderir essas meios digitais, 
sem dizer que alguns já estão sobrecarregados pelo fato de ter outras demandas 
devido a pandemia, por exemplo, cuidar dos filhos, visto que as creches estão 
suspensas, novo modelo de trabalho ou um novo trabalho, enfim.
De acordo 
Não concordo com aula remota em substituição 

Precisa determinar como será oferecido o apoio psicológico e financeiro p os 
discentes que não conseguem execução das APNPs. 

 
Toda estratégia de avaliação deve ser bem planejada, visando atender a 
individualidade de cada aluno. 
Nao concordo com as aulas presenciais.  
Parabens a essa minuta e a todos envolvidos 
A preservaçao de vidas é o melhor nesse momento onde o covid19 ainda circula 
sem vacina em todo país e mundo. 
Nao temos no campo de Sao Gonçalo uma segurança sanitária eficaz, onde os 
banheiros sao péssimas as condições de higiene . 

 
Gostaria que informassem de forma mais clara como ficará a situação dos 
formandos em relação às aulas práticas, porque do meu ponto de vista seria 
inaceitável prender um aluno no curso sendo que já está no último período.
É preciso explicitar no caput do art 2º a relação das APNPs com o tripé ensino 
pesquisa e extensão, uma vez que as atividades de pesquisa e extensão 
continuam acontecendo.  
O §1º garante o acesso universal à educação, mas não se apresenta ao longo do 

ento como isso será garantido. Na verdade, o artigo 3º prevê que é o 
professor o responsável pelo envio pelos correios, sem informar o papel da 
secretaria nesse processo ou no custeio dessa ação. No artigo 19, o aluno é 
responsabilizado pelo acesso ao SIGAA, o que contraria o acesso universal.
O §2º, inciso II afirma que as APNPs servem para manter vínculo do aluno com a 
instituição, isso pressupõe que o aluno que não participar das APNPs terá sua 
matrícula cancelada ou será jubilado? O inciso VII igualment
contexto das APNPs, afinal não é preciso APNPs para garantir contato acolhedor 
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A aderência do aluno as APNPs deve ser facultativa, tendo em vista as diferentes 

APNPs serem preferêncialmente oferecidas aos alunos que já estão em períodos 

Ao disponibilizar a matéria o professor tem que garantir uma forma que tanto a 
dida do possível, para que o 

aluno conclua a disciplina 100% enquanto não exista a viabilidade de voltar 

A aderência do aluno as APNPs deve ser facultativa, tendo em vista as diferentes 

serem preferêncialmente oferecidas aos alunos que já estão em períodos 

Ao disponibilizar a matéria o professor tem que garantir uma forma que tanto a 
do possível, para que o 

aluno conclua a disciplina 100% enquanto não exista a viabilidade de voltar 

Seria possível  que os professores  transmitisem aulas  no laboratório,assim pelo  
o conteúdo  teórico  com o prático 

Concordo e entendo o porque da necessidade deste novo modelo de aulas, é 

Quando falamos em saúde, trabalhamos uma noção essencial para compreender 
ersos fatores, ou seja, o modelo biopsicossocial, essa medida visa adotar 

parcelas de um problema, no qual, fala bem brevemente de fatores físico e as 
relações humanas, mas esquece totalmente do psicológico, sobrecarregando 

aso não dê conta de aderir essas meios digitais, 
sem dizer que alguns já estão sobrecarregados pelo fato de ter outras demandas 
devido a pandemia, por exemplo, cuidar dos filhos, visto que as creches estão 

alho, enfim. 

Precisa determinar como será oferecido o apoio psicológico e financeiro p os 

Toda estratégia de avaliação deve ser bem planejada, visando atender a 

melhor nesse momento onde o covid19 ainda circula 

Nao temos no campo de Sao Gonçalo uma segurança sanitária eficaz, onde os 

ormassem de forma mais clara como ficará a situação dos 
formandos em relação às aulas práticas, porque do meu ponto de vista seria 
inaceitável prender um aluno no curso sendo que já está no último período. 
É preciso explicitar no caput do art 2º a relação das APNPs com o tripé ensino 
pesquisa e extensão, uma vez que as atividades de pesquisa e extensão 

O §1º garante o acesso universal à educação, mas não se apresenta ao longo do 
ento como isso será garantido. Na verdade, o artigo 3º prevê que é o 

professor o responsável pelo envio pelos correios, sem informar o papel da 
secretaria nesse processo ou no custeio dessa ação. No artigo 19, o aluno é 

A, o que contraria o acesso universal. 
O §2º, inciso II afirma que as APNPs servem para manter vínculo do aluno com a 
instituição, isso pressupõe que o aluno que não participar das APNPs terá sua 
matrícula cancelada ou será jubilado? O inciso VII igualmente não faz sentido no 
contexto das APNPs, afinal não é preciso APNPs para garantir contato acolhedor 



Pró

 

com os alunos.
Os § 4º e 6º são contraditórios entre si. Um afirma que a adesão às APNPs é uma 
opção do docente, o outro diz que é uma decisão coletiva. Não
como e quando será ofertado o conteúdo que não foi viabilizado por meio de 
APNPs. 
Diante do §8º, sugiro a criação de um período letivo excepcional de adesão 
opcional para os alunos.
Sobre o § 9º, é preciso esclarecer que as disciplinas q
como teórico/práticas não possam ser ministradas 100% por APNPs.
Sobre o §12º, é preciso garantir ao aluno o direito de aderir ou não às APNPs.
Sobre o §13º, é preciso estabelecer ruptura com os regulamentos do IFRJ, em 
caráter excepcional, por meio de portarias específicas, para o período 
excepcional.Isso vale também para os parágrafos que abordam estágio.

Rio de Janeiro Concordo.

Rio de Janeiro 

Acho viável uma consulta democrática específica para alunos de sétimo e oitavo 
período, no que tange a substituição das atividades de estágio ou prática em 
laboratório especializado por APNPs, de forma a descobrir com eles as melhores 
formas de reorganização.

Rio de Janeiro tenho disponibilidade para ead

Pinheiral 

Acredito que o melhor 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para fins 
de acolhimento dos nossos alunos. As aulas r
inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on

Nilópolis 

Pergunta sobre: "§ 5º. As APNPs podem ou não ser mediadas por 
digitais de informação e comunicação e devem sempre permitir ao discente o 
acesso aos conteúdos  das atividades por meio físico e/ou virtual."
--> Em todo caso o docente poderá decidir ou apenas em casos onde haja 
dificuldade de acesso por part
TEXTO 
 
Pergunta sobre: "§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto 
pelos professores, mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos..."
-->Ainda está confuso pra mim. Devemos planejar ju
que cada professor vai ofertar? Ou apenas apresentar ao colegiado? Isso deveria 
ser de planejamento do professor e apenas apresentado ao colegiado 
PRECISA DEIXAR MAIS CLARO NO TEXTO
 
Pergunta sobre: "§ 6º....sem gerar sob
estudante...."
--> Caberá a quem controlar a sobrecarga e sobreposição de APNPs? 
 
Sugestão sobre: "§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs ... terão 
o direito a um plano de estudos individualizado elab
-->Não deve ser elaborado pelo colegiado de curso, mas sim pelo professor com 
ciência do colegiado.
 
Pergunta sobre: "§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for 
possível o retorno gradual às atividades presencia
-->Neste caso seria como? Ofertar parte das atividades remotas e parte 
presencial? O professor que avalia se mantém ou não sua atividade remota quando 
possível um retorno presencial gradual? PRECISA DEIXAR MAIS CLARO NO 
TEXTO 
 
§ 14º 15º PRECISAM DE 

Niterói 

O IFRJ poderia seguir os passos do Colégio Pedro II, uma instituição da mesma 
rede federal de ensino e com realidade semelhante, ao propor APNPs que não 
substituam a carga horária presencial, de modo que, segundo a  PORTARIA 
Nº1.254, DE 2DE JULHO DE 2020, mantenha
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com os alunos. 
Os § 4º e 6º são contraditórios entre si. Um afirma que a adesão às APNPs é uma 
opção do docente, o outro diz que é uma decisão coletiva. Não
como e quando será ofertado o conteúdo que não foi viabilizado por meio de 

Diante do §8º, sugiro a criação de um período letivo excepcional de adesão 
opcional para os alunos. 
Sobre o § 9º, é preciso esclarecer que as disciplinas que são registradas em PPC 
como teórico/práticas não possam ser ministradas 100% por APNPs.
Sobre o §12º, é preciso garantir ao aluno o direito de aderir ou não às APNPs.
Sobre o §13º, é preciso estabelecer ruptura com os regulamentos do IFRJ, em 

cepcional, por meio de portarias específicas, para o período 
excepcional.Isso vale também para os parágrafos que abordam estágio.

 
Acho viável uma consulta democrática específica para alunos de sétimo e oitavo 

do, no que tange a substituição das atividades de estágio ou prática em 
laboratório especializado por APNPs, de forma a descobrir com eles as melhores 
formas de reorganização. 
tenho disponibilidade para ead 
Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para fins 
de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de 
inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on-line, remota, híbrida, etc.
Pergunta sobre: "§ 5º. As APNPs podem ou não ser mediadas por 
digitais de informação e comunicação e devem sempre permitir ao discente o 
acesso aos conteúdos  das atividades por meio físico e/ou virtual."

> Em todo caso o docente poderá decidir ou apenas em casos onde haja 
dificuldade de acesso por parte do aluno? --> PRECISA DEIXAR MAIS CLARO NO 

Pergunta sobre: "§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto 
pelos professores, mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos..."

>Ainda está confuso pra mim. Devemos planejar junto ao colegiado as atividades 
que cada professor vai ofertar? Ou apenas apresentar ao colegiado? Isso deveria 
ser de planejamento do professor e apenas apresentado ao colegiado 
PRECISA DEIXAR MAIS CLARO NO TEXTO 

Pergunta sobre: "§ 6º....sem gerar sobrecarga de APNPs e/ou de orientações ao 
estudante...." 

> Caberá a quem controlar a sobrecarga e sobreposição de APNPs? 

Sugestão sobre: "§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs ... terão 
o direito a um plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso."

>Não deve ser elaborado pelo colegiado de curso, mas sim pelo professor com 
ciência do colegiado. 

Pergunta sobre: "§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for 
possível o retorno gradual às atividades presenciais..." 

>Neste caso seria como? Ofertar parte das atividades remotas e parte 
presencial? O professor que avalia se mantém ou não sua atividade remota quando 
possível um retorno presencial gradual? PRECISA DEIXAR MAIS CLARO NO 

§ 14º 15º PRECISAM DE REVISÃO E EXPLICAÇÃO! 
O IFRJ poderia seguir os passos do Colégio Pedro II, uma instituição da mesma 
rede federal de ensino e com realidade semelhante, ao propor APNPs que não 
substituam a carga horária presencial, de modo que, segundo a  PORTARIA 
Nº1.254, DE 2DE JULHO DE 2020, mantenha-se a garantia do cumprimento das 
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Os § 4º e 6º são contraditórios entre si. Um afirma que a adesão às APNPs é uma 
opção do docente, o outro diz que é uma decisão coletiva. Não se informa também 
como e quando será ofertado o conteúdo que não foi viabilizado por meio de 

Diante do §8º, sugiro a criação de um período letivo excepcional de adesão 

ue são registradas em PPC 
como teórico/práticas não possam ser ministradas 100% por APNPs. 
Sobre o §12º, é preciso garantir ao aluno o direito de aderir ou não às APNPs. 
Sobre o §13º, é preciso estabelecer ruptura com os regulamentos do IFRJ, em 

cepcional, por meio de portarias específicas, para o período 
excepcional.Isso vale também para os parágrafos que abordam estágio. 

Acho viável uma consulta democrática específica para alunos de sétimo e oitavo 
do, no que tange a substituição das atividades de estágio ou prática em 

laboratório especializado por APNPs, de forma a descobrir com eles as melhores 

no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para fins 

emotas não promoverão 100% de 
inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 

line, remota, híbrida, etc. 
Pergunta sobre: "§ 5º. As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias 
digitais de informação e comunicação e devem sempre permitir ao discente o 
acesso aos conteúdos  das atividades por meio físico e/ou virtual." 

> Em todo caso o docente poderá decidir ou apenas em casos onde haja 
> PRECISA DEIXAR MAIS CLARO NO 

Pergunta sobre: "§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto 
pelos professores, mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos..." 

nto ao colegiado as atividades 
que cada professor vai ofertar? Ou apenas apresentar ao colegiado? Isso deveria 
ser de planejamento do professor e apenas apresentado ao colegiado --> 

recarga de APNPs e/ou de orientações ao 

> Caberá a quem controlar a sobrecarga e sobreposição de APNPs?  

Sugestão sobre: "§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs ... terão 
orado pelo colegiado de curso." 

>Não deve ser elaborado pelo colegiado de curso, mas sim pelo professor com 

Pergunta sobre: "§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for 

>Neste caso seria como? Ofertar parte das atividades remotas e parte 
presencial? O professor que avalia se mantém ou não sua atividade remota quando 
possível um retorno presencial gradual? PRECISA DEIXAR MAIS CLARO NO 

O IFRJ poderia seguir os passos do Colégio Pedro II, uma instituição da mesma 
rede federal de ensino e com realidade semelhante, ao propor APNPs que não 
substituam a carga horária presencial, de modo que, segundo a  PORTARIA 

se a garantia do cumprimento das 
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horas letivas presenciais, a partir dos protocolos de saúde:  "Art.2ºGarantir a oferta 
equânime de 800 horas presenciais para todos os estudantes do  Colégio  Pedro  II  
após  o  atin
de  contaminação  e  de  ocupação  de  leitos  hospitalares  estabilizados.  (MP934  
de 1/4/20)."
De acordo com os seguintes trechos: 
"§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira" 
"VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do 
ambiente físico do campus"
Como substituir a carga horária presencial pelo remoto, a fim de cumprir até 100% 
dos conteúdos dos PPCs é acolhedor? O IFRJ vai conseguir garantir isso? O IFRJ 
tem recursos para evitar o aumento das desigualdades de acesso e perman
dos seus alunos? Qual é o suporte tecnológico, pedagógico e psicológico que os 
alunos e servidores terão?

Volta Redonda Concordo plenamente,  com as APNPS . Estamos na minha ansiosos para o inicio.
Nilópolis Está calro.

Duque de Caxias 

1) De acordo com o texto, o artigo 2 deixa clara a possibilidade de atividade 
presencial nos campi, seja por rodizio, ensino remoto, ou outra estratégia.
 
2) O texto do artigo 2 deve deixar claro que a adoção das APNPs se faz por caráter 
excepcional e emergencia
"§ 1º A adoção das APNPs, apesar de seu caráter excepcional e emergencial, deve 
atender os preceitos institucionais de manter o acesso educacional universal, 
inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o aumento das 
desigualdades estruturais da sociedade brasileira, em decorrência das medidas de 
enfrentamento à pandemia de Covid
 
3) Quanto aos objetivos das APNPs, a sugestão é reorganizar os objetivos 
apresentados de acordo com sua respectiva prioridade. Dessa for
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do 
ambiente físico do campus;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previst
VII - configurar
(?). 
 
4) O objetivo VII não está claro. Estratégia de recuperação de estudos em que 
sentido? Para qual momento? Por quanto tempo?
 
5) Com relação ao parágrafo 4
parte do componente curricular pelo docente? Ou significa que o docente pode 
optar em não adotar APNPs? Nesse último caso, o que seria feito?
 
6) Com relação aos parágrafos 5 e 6, o acompanhamento da organiza
possíveis sobrecarga e sobreposição de APNPs deve ser realizado pelos 
coordenadores de curso em conjunto com a direção de ensino de cada campus. O 
trecho do texto referente à essa informação deve vir como um inciso dentro do 
parágrafo 6º.
 
7) Com rel
letivo (uma vez que esse retorne) para que o estudante faça a solicitação e haja um 
retorno pelos órgãos competentes acima citados? Em seguida, qual o prazo para o 
colegiado de curso apre
viabilizado ao aluno nessa situação? Haverá algum limite com relação ao 
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horas letivas presenciais, a partir dos protocolos de saúde:  "Art.2ºGarantir a oferta 
equânime de 800 horas presenciais para todos os estudantes do  Colégio  Pedro  II  
após  o  atingimento  de  dados  sanitários  seguros,como  os  perfis  das curvas  
de  contaminação  e  de  ocupação  de  leitos  hospitalares  estabilizados.  (MP934  
de 1/4/20)." 
De acordo com os seguintes trechos:  
"§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira" 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do 
iente físico do campus" 

Como substituir a carga horária presencial pelo remoto, a fim de cumprir até 100% 
dos conteúdos dos PPCs é acolhedor? O IFRJ vai conseguir garantir isso? O IFRJ 
tem recursos para evitar o aumento das desigualdades de acesso e perman
dos seus alunos? Qual é o suporte tecnológico, pedagógico e psicológico que os 
alunos e servidores terão? 
Concordo plenamente,  com as APNPS . Estamos na minha ansiosos para o inicio.
Está calro. 

acordo com o texto, o artigo 2 deixa clara a possibilidade de atividade 
presencial nos campi, seja por rodizio, ensino remoto, ou outra estratégia.

2) O texto do artigo 2 deve deixar claro que a adoção das APNPs se faz por caráter 
excepcional e emergencial. Sugestão ao parágrafo 1: 
"§ 1º A adoção das APNPs, apesar de seu caráter excepcional e emergencial, deve 
atender os preceitos institucionais de manter o acesso educacional universal, 
inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o aumento das 
esigualdades estruturais da sociedade brasileira, em decorrência das medidas de 

enfrentamento à pandemia de Covid-19.” 

3) Quanto aos objetivos das APNPs, a sugestão é reorganizar os objetivos 
apresentados de acordo com sua respectiva prioridade. Dessa for

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do 

ambiente físico do campus; 
ontribuir para uma rotina básica de estudos; 

evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 

conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs, e;
configurar-se como uma estratégia de manutenção de recuperação de estudos 

4) O objetivo VII não está claro. Estratégia de recuperação de estudos em que 
sentido? Para qual momento? Por quanto tempo? 

5) Com relação ao parágrafo 4, o termo “opção” se refere a adoção do todo ou 
parte do componente curricular pelo docente? Ou significa que o docente pode 
optar em não adotar APNPs? Nesse último caso, o que seria feito?

6) Com relação aos parágrafos 5 e 6, o acompanhamento da organiza
possíveis sobrecarga e sobreposição de APNPs deve ser realizado pelos 
coordenadores de curso em conjunto com a direção de ensino de cada campus. O 
trecho do texto referente à essa informação deve vir como um inciso dentro do 
parágrafo 6º. 

7) Com relação ao parágrafo 12, Qual o prazo estabelecido dentro do calendário 
letivo (uma vez que esse retorne) para que o estudante faça a solicitação e haja um 
retorno pelos órgãos competentes acima citados? Em seguida, qual o prazo para o 
colegiado de curso apresentar o plano de curso? Como esse plano de curso será 
viabilizado ao aluno nessa situação? Haverá algum limite com relação ao 
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horas letivas presenciais, a partir dos protocolos de saúde:  "Art.2ºGarantir a oferta 
equânime de 800 horas presenciais para todos os estudantes do  Colégio  Pedro  II  

gimento  de  dados  sanitários  seguros,como  os  perfis  das curvas  
de  contaminação  e  de  ocupação  de  leitos  hospitalares  estabilizados.  (MP934  

institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira"  

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do 

Como substituir a carga horária presencial pelo remoto, a fim de cumprir até 100% 
dos conteúdos dos PPCs é acolhedor? O IFRJ vai conseguir garantir isso? O IFRJ 
tem recursos para evitar o aumento das desigualdades de acesso e permanência 
dos seus alunos? Qual é o suporte tecnológico, pedagógico e psicológico que os 

Concordo plenamente,  com as APNPS . Estamos na minha ansiosos para o inicio. 

acordo com o texto, o artigo 2 deixa clara a possibilidade de atividade 
presencial nos campi, seja por rodizio, ensino remoto, ou outra estratégia. 

2) O texto do artigo 2 deve deixar claro que a adoção das APNPs se faz por caráter 

"§ 1º A adoção das APNPs, apesar de seu caráter excepcional e emergencial, deve 
atender os preceitos institucionais de manter o acesso educacional universal, 
inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o aumento das 
esigualdades estruturais da sociedade brasileira, em decorrência das medidas de 

3) Quanto aos objetivos das APNPs, a sugestão é reorganizar os objetivos 
apresentados de acordo com sua respectiva prioridade. Dessa forma: 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do 

evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 

os nos PPCs, e; 
se como uma estratégia de manutenção de recuperação de estudos 

4) O objetivo VII não está claro. Estratégia de recuperação de estudos em que 

, o termo “opção” se refere a adoção do todo ou 
parte do componente curricular pelo docente? Ou significa que o docente pode 
optar em não adotar APNPs? Nesse último caso, o que seria feito? 

6) Com relação aos parágrafos 5 e 6, o acompanhamento da organização e 
possíveis sobrecarga e sobreposição de APNPs deve ser realizado pelos 
coordenadores de curso em conjunto com a direção de ensino de cada campus. O 
trecho do texto referente à essa informação deve vir como um inciso dentro do 

ação ao parágrafo 12, Qual o prazo estabelecido dentro do calendário 
letivo (uma vez que esse retorne) para que o estudante faça a solicitação e haja um 
retorno pelos órgãos competentes acima citados? Em seguida, qual o prazo para o 

sentar o plano de curso? Como esse plano de curso será 
viabilizado ao aluno nessa situação? Haverá algum limite com relação ao 



Pró

 

quantitativo de alunos nessa situação?
 
8) Em total desacordo com o texto do parágrafo 13. Quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, as estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos deve ser discutida e pensada dentro das 
configurações daquele momento. Além disso, quanto ao trecho “... para o 
atendimento da carga horária dos cu
pandemia de Covid
ainda que com a implementação das APNPs, estão sendo fortemente impactados.

Rio de Janeiro 
Há falta de explicação em momento como qu
modo de realizar as aulas para quem não tem acesso mas nada específico

São João de Meriti concordo 
São João de Meriti ok, por mim.
Duque de Caxias De acordo com os itens dessa parte.
Arraial do Cabo Concordo 
Arraial do Cabo concordo. 

Nilópolis 

Com relação ao primeiro parágrafo do artigo 2: "A adoção das APNPs deve atender 
os preceitos institucionais de manter o acesso educacional universal, inclusivo e de 
qualidade, bem como não contribuir para o aumento das desigual
da sociedade brasileira." Penso que a adoção das APNPs, inevitavelmente, vai nos 
levar a um aprofundamento das desigualdades. Não que por isso não devemos 
adotá-las (a opção pela não adoção pode ser ainda mais prejudicial) mas acho um 
equívoco dizer que não vamos contribuir com o aumento das desigualdades. Seria 
apenas uma hipocrisia deixar isso expresso em um documento oficial sabendo que, 
na prática, é algo que não podemos garantir. As desigualdades serão 
aprofundadas, como já vem sendo.
 
Com relação ao parágrafo 4: "A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente 
nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para 
ciência, à PROEN." Aqui tenho uma dúvida com relação ao termo 'opção' por 
APNPs... não ficou cl
uma decisão institucional ou se caberá ao docente, individualmente, optar ou não 
por adotar. Acredito que o melhor seria, caso sejam adotadas as APNPs, fazer 
como decisão institucional, a qual tod
No meu entendimento, caberia ao docente e à equipe, refletir acerca de quais 
conteúdos podem ou não serem transformados em APNPs, mas creio que não 
poderia estar na alçada de uma decisão individual. 
 
Com relaç
excessiva sobre as coordenações de curso. A elaboração das APNPs por um 
conjunto de professores não precisa, necessariamente, ser feita mediante uma 
reunião de colegiado. Da mesma forma, não p
divulgação e acompanhamento das APNPs, seria uma enorme carga de trabalho e 
vale considerar que os coordenadores também atuam como docentes, estão em 
sala de aula e teriam suas próprias disciplinas e conteúdos para ministr
sentido, formar subequipes dentro dos colegiados de curso para trabalhar junto à 
coordenação, talvez seja uma alternativa. Na minha opinião, teremos que repensar 
a redação destes parágrafos ou, na prática, estaremos contribuindo para adoecer 
os/as coordenadores/as.   
 
O parágrafo 12 apresenta um grande problema, que se relaciona também à 
questão do acesso à Internet. "Os estudantes que não puderem realizar as APNPs 
propostas por razões justificadas nas respectivas regulamentações de sua 
modalidad
aceita pelo colegiado de curso com o apoio de equipe multiprofissional  (CoTP, 
SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito a um plano de estudos individualizado 
elaborado pelo colegiado
todos, com uma proposta de aquisição de plano de dados e equipamentos. Se não 
pudermos garantir isso, creio que a adoção das APNPs implicará em enormes 
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quantitativo de alunos nessa situação? 

8) Em total desacordo com o texto do parágrafo 13. Quando for possível o retorno 
às atividades presenciais, as estratégias de avaliação diagnóstica e de 

recuperação de estudos dos educandos deve ser discutida e pensada dentro das 
configurações daquele momento. Além disso, quanto ao trecho “... para o 
atendimento da carga horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela 
pandemia de Covid-19”, não há sentido, já que todos os cursos e cargas horária, 
ainda que com a implementação das APNPs, estão sendo fortemente impactados.
Há falta de explicação em momento como quando se fala que o docente fará um 
modo de realizar as aulas para quem não tem acesso mas nada específico

ok, por mim. 
De acordo com os itens dessa parte. 

 
 

Com relação ao primeiro parágrafo do artigo 2: "A adoção das APNPs deve atender 
os preceitos institucionais de manter o acesso educacional universal, inclusivo e de 
qualidade, bem como não contribuir para o aumento das desigual
da sociedade brasileira." Penso que a adoção das APNPs, inevitavelmente, vai nos 
levar a um aprofundamento das desigualdades. Não que por isso não devemos 

las (a opção pela não adoção pode ser ainda mais prejudicial) mas acho um 
ívoco dizer que não vamos contribuir com o aumento das desigualdades. Seria 

apenas uma hipocrisia deixar isso expresso em um documento oficial sabendo que, 
na prática, é algo que não podemos garantir. As desigualdades serão 
aprofundadas, como já vem sendo.  

Com relação ao parágrafo 4: "A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente 
nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para 
ciência, à PROEN." Aqui tenho uma dúvida com relação ao termo 'opção' por 
APNPs... não ficou claro para mim se a Instituição pretende adotar as APNPs como 
uma decisão institucional ou se caberá ao docente, individualmente, optar ou não 
por adotar. Acredito que o melhor seria, caso sejam adotadas as APNPs, fazer 
como decisão institucional, a qual todos e todas estariam coletivamente implicados. 
No meu entendimento, caberia ao docente e à equipe, refletir acerca de quais 
conteúdos podem ou não serem transformados em APNPs, mas creio que não 
poderia estar na alçada de uma decisão individual.  

Com relação aos parágrafos 6 e 8, me parece que há uma carga de trabalho 
excessiva sobre as coordenações de curso. A elaboração das APNPs por um 
conjunto de professores não precisa, necessariamente, ser feita mediante uma 
reunião de colegiado. Da mesma forma, não penso que cabe aos coordenadores a 
divulgação e acompanhamento das APNPs, seria uma enorme carga de trabalho e 
vale considerar que os coordenadores também atuam como docentes, estão em 
sala de aula e teriam suas próprias disciplinas e conteúdos para ministr
sentido, formar subequipes dentro dos colegiados de curso para trabalhar junto à 
coordenação, talvez seja uma alternativa. Na minha opinião, teremos que repensar 
a redação destes parágrafos ou, na prática, estaremos contribuindo para adoecer 

s coordenadores/as.    

O parágrafo 12 apresenta um grande problema, que se relaciona também à 
questão do acesso à Internet. "Os estudantes que não puderem realizar as APNPs 
propostas por razões justificadas nas respectivas regulamentações de sua 
modalidade de ensino ou por outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e 
aceita pelo colegiado de curso com o apoio de equipe multiprofissional  (CoTP, 
SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito a um plano de estudos individualizado 
elaborado pelo colegiado de curso." É preciso garantir o acesso aos estudantes, a 
todos, com uma proposta de aquisição de plano de dados e equipamentos. Se não 
pudermos garantir isso, creio que a adoção das APNPs implicará em enormes 
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8) Em total desacordo com o texto do parágrafo 13. Quando for possível o retorno 
às atividades presenciais, as estratégias de avaliação diagnóstica e de 

recuperação de estudos dos educandos deve ser discutida e pensada dentro das 
configurações daquele momento. Além disso, quanto ao trecho “... para o 

rsos nos semestres letivos impactados pela 
19”, não há sentido, já que todos os cursos e cargas horária, 

ainda que com a implementação das APNPs, estão sendo fortemente impactados. 
ando se fala que o docente fará um 

modo de realizar as aulas para quem não tem acesso mas nada específico 

Com relação ao primeiro parágrafo do artigo 2: "A adoção das APNPs deve atender 
os preceitos institucionais de manter o acesso educacional universal, inclusivo e de 
qualidade, bem como não contribuir para o aumento das desigualdades estruturais 
da sociedade brasileira." Penso que a adoção das APNPs, inevitavelmente, vai nos 
levar a um aprofundamento das desigualdades. Não que por isso não devemos 

las (a opção pela não adoção pode ser ainda mais prejudicial) mas acho um 
ívoco dizer que não vamos contribuir com o aumento das desigualdades. Seria 

apenas uma hipocrisia deixar isso expresso em um documento oficial sabendo que, 
na prática, é algo que não podemos garantir. As desigualdades serão 

Com relação ao parágrafo 4: "A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente 
nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para 
ciência, à PROEN." Aqui tenho uma dúvida com relação ao termo 'opção' por 

aro para mim se a Instituição pretende adotar as APNPs como 
uma decisão institucional ou se caberá ao docente, individualmente, optar ou não 
por adotar. Acredito que o melhor seria, caso sejam adotadas as APNPs, fazer 

os e todas estariam coletivamente implicados. 
No meu entendimento, caberia ao docente e à equipe, refletir acerca de quais 
conteúdos podem ou não serem transformados em APNPs, mas creio que não 

ão aos parágrafos 6 e 8, me parece que há uma carga de trabalho 
excessiva sobre as coordenações de curso. A elaboração das APNPs por um 
conjunto de professores não precisa, necessariamente, ser feita mediante uma 

enso que cabe aos coordenadores a 
divulgação e acompanhamento das APNPs, seria uma enorme carga de trabalho e 
vale considerar que os coordenadores também atuam como docentes, estão em 
sala de aula e teriam suas próprias disciplinas e conteúdos para ministrar. Nesse 
sentido, formar subequipes dentro dos colegiados de curso para trabalhar junto à 
coordenação, talvez seja uma alternativa. Na minha opinião, teremos que repensar 
a redação destes parágrafos ou, na prática, estaremos contribuindo para adoecer 

O parágrafo 12 apresenta um grande problema, que se relaciona também à 
questão do acesso à Internet. "Os estudantes que não puderem realizar as APNPs 
propostas por razões justificadas nas respectivas regulamentações de sua 

e de ensino ou por outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e 
aceita pelo colegiado de curso com o apoio de equipe multiprofissional  (CoTP, 
SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito a um plano de estudos individualizado 

de curso." É preciso garantir o acesso aos estudantes, a 
todos, com uma proposta de aquisição de plano de dados e equipamentos. Se não 
pudermos garantir isso, creio que a adoção das APNPs implicará em enormes 
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transtornos.  O que vamos considerar como just
disserem que não podem realizar as APNPs? Quais critérios considerar em meio a 
tanta diversidade no nosso corpo discente? Quantos planos individualizados 
teremos que fazer? Será viável a elaboração de muitos planos individu
nesse contexto? Muitas questões a amadurecer, não tenho respostas.

Paracambi Envio de apostilas, exercicios e vídeos das aulas expositivas.
Duque de Caxias De acordo.

Duque de Caxias 
Temos que primar pelo sócio emocional dos envolvidos e de 
prejuízos aos alunos (além do que já tiveram).

Duque de Caxias 

Imagino que como aluno, as atividades não presenciais não deveriam ser 
obrigatórias por diversos motivos, alguns deles são que muitos alunos não tem 
acesso a computador ou 
não ter um espaço adequado para estudar, muitos alunos não tem disciplina para 
atividades ead e, como aluno presencial e aluno da modalidade ead, posso dizer 
que são atividades totalmente diferent
organizada por qualquer que seja o motivo enfrentarão muita dificuldade em se 
adequar a essa modalidade. Vários professores não tem preparo para modalidade 
ead e algumas matérias ensinadas a distância não terão o mes
mesma qualidade de ensino que teriam presencialmente, independente da 
quantidade de carga horária definida para tal componente curricular

Duque de Caxias Com atendimento psicológico e pedagógico
Rio de Janeiro Concordo.
Arraial do Cabo Concordo com § 10°

Paracambi 

Levantando a questão das pessoas que não possuem condições , poderia realizar 
uma arrecadação de materiais eletrônicos ou recursos monetários para a compra 
destes para a população menos favorecida. Como ocorreu em um IF no 
onde o instituto liberou diversos aparelhos para quem não tinha condições.
Outra questão é para quem não quer realizar o EAD , para estes sempre existiu a 
opção trancamento de matrícula , onde o aluno fica a vontade para só retornar 
quando bem q
quer estudar.

Volta Redonda 

§7 - É necessário, principalmente no momento inicial, que as disciplinas sejam 
reorganizadas de outra forma, como em módulos por exemplo, e/ou ofertadas em 
parte, pois a carga horária de disciplinas presencial não pode equivaler totalmente 
à carga virtual. Os professores, por conta da falta de vivência, poderão fazer essa 
equivalência de forma inadequada gerando excessiva carga de vídeos, reuniões e 
atividades. Por 
como a carga total a ser oferecida, seja definida de forma mais clara no 
documento.
 
§13 - É preciso deixar claro no documento que isso não pode ser feito de forma 
autônoma pelo professor. Iss
observando e analisando a questão da sobrecarga total do aluno, pois, 
dependendo das condições, ele poderia ter as disciplinas presenciais juntamente 
com atividades não presenciais.

Nilópolis 

Foi ressaltada
dos estudantes inscritos em cada disciplina terem voz ativa na definição do formato 
das atividades que vão ocorrer, tendo a possibilidade inclusive de optar por 
atividades de forma híbrida

Nilópolis 

Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:
 
- a palavra "viabilizar" está com fonte em tamanho menor (art 2º, § 2º, I)
- objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs 
essencial? Está mesmo nos PPCs? (art 2º, § 2º, III)
- § 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente 
com a direção de ensino 
e depois em conjunto com a equipe pedagógica e a
-§ 4º , 1 - a ser encaminhada, para ciência, à PROEN 
conta de toda essa demanda de trabalho em tempo hábil? E como os professores 
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transtornos.  O que vamos considerar como justificativa aceitável daqueles que 
disserem que não podem realizar as APNPs? Quais critérios considerar em meio a 
tanta diversidade no nosso corpo discente? Quantos planos individualizados 
teremos que fazer? Será viável a elaboração de muitos planos individu
nesse contexto? Muitas questões a amadurecer, não tenho respostas.
Envio de apostilas, exercicios e vídeos das aulas expositivas.
De acordo. 
Temos que primar pelo sócio emocional dos envolvidos e de 
prejuízos aos alunos (além do que já tiveram). 
Imagino que como aluno, as atividades não presenciais não deveriam ser 
obrigatórias por diversos motivos, alguns deles são que muitos alunos não tem 
acesso a computador ou celular particular e precisam dividir com a família além de 
não ter um espaço adequado para estudar, muitos alunos não tem disciplina para 
atividades ead e, como aluno presencial e aluno da modalidade ead, posso dizer 
que são atividades totalmente diferentes e que aqueles que não tem uma rotina 
organizada por qualquer que seja o motivo enfrentarão muita dificuldade em se 
adequar a essa modalidade. Vários professores não tem preparo para modalidade 
ead e algumas matérias ensinadas a distância não terão o mes
mesma qualidade de ensino que teriam presencialmente, independente da 
quantidade de carga horária definida para tal componente curricular
Com atendimento psicológico e pedagógico 

 
Concordo com § 10° 
Levantando a questão das pessoas que não possuem condições , poderia realizar 
uma arrecadação de materiais eletrônicos ou recursos monetários para a compra 
destes para a população menos favorecida. Como ocorreu em um IF no 
onde o instituto liberou diversos aparelhos para quem não tinha condições.
Outra questão é para quem não quer realizar o EAD , para estes sempre existiu a 
opção trancamento de matrícula , onde o aluno fica a vontade para só retornar 
quando bem quiser. Só não podemos prejudicar a comunidade que acima de tudo 
quer estudar. 

É necessário, principalmente no momento inicial, que as disciplinas sejam 
reorganizadas de outra forma, como em módulos por exemplo, e/ou ofertadas em 

pois a carga horária de disciplinas presencial não pode equivaler totalmente 
à carga virtual. Os professores, por conta da falta de vivência, poderão fazer essa 
equivalência de forma inadequada gerando excessiva carga de vídeos, reuniões e 
atividades. Por isso, é necessário que as definições dessa carga horária, assim 
como a carga total a ser oferecida, seja definida de forma mais clara no 
documento. 

É preciso deixar claro no documento que isso não pode ser feito de forma 
autônoma pelo professor. Isso deve ser fechado em colegiado de curso, sempre 
observando e analisando a questão da sobrecarga total do aluno, pois, 
dependendo das condições, ele poderia ter as disciplinas presenciais juntamente 
com atividades não presenciais. 
Foi ressaltada, em assembleia, a necessidade de incluir na minuta a possibilidade 
dos estudantes inscritos em cada disciplina terem voz ativa na definição do formato 
das atividades que vão ocorrer, tendo a possibilidade inclusive de optar por 
atividades de forma híbrida (síncrona e/ou assíncrona). 
Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:

a palavra "viabilizar" está com fonte em tamanho menor (art 2º, § 2º, I)
objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs 

essencial? Está mesmo nos PPCs? (art 2º, § 2º, III) 
§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente 

com a direção de ensino - Não seria melhor começar com as equipes de cada área 
e depois em conjunto com a equipe pedagógica e a direção? (art 2º, § 4º)

a ser encaminhada, para ciência, à PROEN - A equipe da PROEN dará 
conta de toda essa demanda de trabalho em tempo hábil? E como os professores 
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ificativa aceitável daqueles que 
disserem que não podem realizar as APNPs? Quais critérios considerar em meio a 
tanta diversidade no nosso corpo discente? Quantos planos individualizados 
teremos que fazer? Será viável a elaboração de muitos planos individualizados 
nesse contexto? Muitas questões a amadurecer, não tenho respostas. 
Envio de apostilas, exercicios e vídeos das aulas expositivas. 

Temos que primar pelo sócio emocional dos envolvidos e de forma alguma causar 

Imagino que como aluno, as atividades não presenciais não deveriam ser 
obrigatórias por diversos motivos, alguns deles são que muitos alunos não tem 

celular particular e precisam dividir com a família além de 
não ter um espaço adequado para estudar, muitos alunos não tem disciplina para 
atividades ead e, como aluno presencial e aluno da modalidade ead, posso dizer 

es e que aqueles que não tem uma rotina 
organizada por qualquer que seja o motivo enfrentarão muita dificuldade em se 
adequar a essa modalidade. Vários professores não tem preparo para modalidade 
ead e algumas matérias ensinadas a distância não terão o mesmo rendimento ou a 
mesma qualidade de ensino que teriam presencialmente, independente da 
quantidade de carga horária definida para tal componente curricular 

Levantando a questão das pessoas que não possuem condições , poderia realizar 
uma arrecadação de materiais eletrônicos ou recursos monetários para a compra 
destes para a população menos favorecida. Como ocorreu em um IF no nordeste , 
onde o instituto liberou diversos aparelhos para quem não tinha condições. 
Outra questão é para quem não quer realizar o EAD , para estes sempre existiu a 
opção trancamento de matrícula , onde o aluno fica a vontade para só retornar 

uiser. Só não podemos prejudicar a comunidade que acima de tudo 

É necessário, principalmente no momento inicial, que as disciplinas sejam 
reorganizadas de outra forma, como em módulos por exemplo, e/ou ofertadas em 

pois a carga horária de disciplinas presencial não pode equivaler totalmente 
à carga virtual. Os professores, por conta da falta de vivência, poderão fazer essa 
equivalência de forma inadequada gerando excessiva carga de vídeos, reuniões e 

isso, é necessário que as definições dessa carga horária, assim 
como a carga total a ser oferecida, seja definida de forma mais clara no 

É preciso deixar claro no documento que isso não pode ser feito de forma 
o deve ser fechado em colegiado de curso, sempre 

observando e analisando a questão da sobrecarga total do aluno, pois, 
dependendo das condições, ele poderia ter as disciplinas presenciais juntamente 

, em assembleia, a necessidade de incluir na minuta a possibilidade 
dos estudantes inscritos em cada disciplina terem voz ativa na definição do formato 
das atividades que vão ocorrer, tendo a possibilidade inclusive de optar por 

Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química: 

a palavra "viabilizar" está com fonte em tamanho menor (art 2º, § 2º, I) 
objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs - como definir o que é 

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente 
Não seria melhor começar com as equipes de cada área 

direção? (art 2º, § 4º) 
A equipe da PROEN dará 

conta de toda essa demanda de trabalho em tempo hábil? E como os professores 
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receberão o feedback? (art 2º, § 4º)
- § 5º As APNPs podem ou não ser mediad
informação 
haja dificuldade de acesso por parte do aluno? (art 2º, § 5º)
- As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reun
Devemos planejar junto ao colegiado as atividades que cada professor vai ofertar? 
(art 2º, § 6º)
-  devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do discente, os 
colegiados de cur
primeiros planejamentos. As equipes de cada área deveriam começar a planejar e 
propor as APNPs. (art 2º, § 6º)
- tempo de estudos do discente 
Como será a divisão de tempo e atividades entre as disciplinas? Será proporcional 
à carga horária das disciplinas do período? (art 2º, § 6º)
- sobrecarga e sobreposição de APNPs 
nos dias e horários das aulas presenciai
sobrecarga e sobreposição de APNPs? Será que cada turma deveria ter uma 
pequena comissão para gerenciar isso.
- a carga horária total semanal da disciplina será equivalente 
definição da carg
- tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas 
tempo que os alunos demandarão para responderem as APNPs? (art 2º, § 7º).
- § 8º Cabe às coordenações de cursos 
Deveria ser compartilhado com comissões para cada turma. (art 2º, § 8º).
- a depender das condições sanitárias e das possibilidades de uso das instalações 
de cada campus do IFRJ 
muito arriscado para todos, pois há o transporte público e outros fatores que podem 
ajudar na disseminação do vírus. (art 2º, § 8º).
- § 11º Para os estudantes concluintes 
parece ser precipitada pois a perda pe
alunos dos períodos anteriores, com risco de adotarmos medidas que abreviarão o 
caminho formativo dos alunos concluintes. (art 2º, § 11º).
- estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso 
elaborado pelo colegiado de curso, mas sim pelo professor com ciência do 
colegiado. (art 2º, § 12º).
- § 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais 
atividades remotas e parte presencial? O professor que avalia se mantém ou não 
sua atividade remota quando possível um retorno presencial gradual? (art 2º, § 13.
-  § 14º - O colegiado de BQ pede explicação, ninguém presente na reunião 
conseguiu explicar esse pa

Duque de Caxias 

Os incisos  da Constituição citados na introdução destas Diretrizes corroboram a 
inadequação desta proposta que valida/ contabiliza a carga horária das APNPs. 
Sugiro retirar a citação da Constituição no texto 
configurará um respeito a ela.

Rio de Janeiro 

§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, m
transdisciplinar. Além disso, devem ser organizadas de forma adequada ao tempo 
de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de 
orientações ao estudante, no período de aplicação da presente
§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 
100% da totalidade da sua carga horária, ISSO VAI SOBRECARREGAR AOS 
ESTUDANTES

Niterói Concordo.

Volta Redonda 

Artigo 2- parágrafo 10º: acrescentar “Poderão ainda ser 
exclusivas para atividades experimentais e práticas que não puderam ser 
ministradas durante este período, sem comprometimento da carga horária do 
curso.” 
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receberão o feedback? (art 2º, § 4º) 

§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de 
informação - Em todo caso o docente poderá decidir ou apenas em casos onde 
haja dificuldade de acesso por parte do aluno? (art 2º, § 5º)

As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos- Ainda está confuso. 
Devemos planejar junto ao colegiado as atividades que cada professor vai ofertar? 
(art 2º, § 6º) 

devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do discente, os 
colegiados de curso não parecem ser a instância mais adequada para iniciarem os 
primeiros planejamentos. As equipes de cada área deveriam começar a planejar e 
propor as APNPs. (art 2º, § 6º) 

tempo de estudos do discente - Qual será a carga horária semanal por turma? 
será a divisão de tempo e atividades entre as disciplinas? Será proporcional 

à carga horária das disciplinas do período? (art 2º, § 6º) 
sobrecarga e sobreposição de APNPs - Significa que as APNPs serão oferecidas 

nos dias e horários das aulas presenciais? (art 2º, § 6º). Caberá a quem controlar a 
sobrecarga e sobreposição de APNPs? Será que cada turma deveria ter uma 
pequena comissão para gerenciar isso. 

a carga horária total semanal da disciplina será equivalente 
definição da carga horária. Deve ser mais claro no documento. (art 2º, § 7º).

tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas 
tempo que os alunos demandarão para responderem as APNPs? (art 2º, § 7º).

§ 8º Cabe às coordenações de cursos - Muito trabalho para os coordenadores. 
Deveria ser compartilhado com comissões para cada turma. (art 2º, § 8º).

a depender das condições sanitárias e das possibilidades de uso das instalações 
de cada campus do IFRJ - sem uma vacina, o uso das instalações dos campi 
muito arriscado para todos, pois há o transporte público e outros fatores que podem 
ajudar na disseminação do vírus. (art 2º, § 8º). 

§ 11º Para os estudantes concluintes - Essa distinção para os alunos concluintes 
parece ser precipitada pois a perda pedagógica tem o mesmo peso que para os 
alunos dos períodos anteriores, com risco de adotarmos medidas que abreviarão o 
caminho formativo dos alunos concluintes. (art 2º, § 11º). 

estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso 
orado pelo colegiado de curso, mas sim pelo professor com ciência do 

colegiado. (art 2º, § 12º). 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 

gradual às atividades presenciais -Neste caso seria como? Ofertar parte das 
ades remotas e parte presencial? O professor que avalia se mantém ou não 

sua atividade remota quando possível um retorno presencial gradual? (art 2º, § 13.
O colegiado de BQ pede explicação, ninguém presente na reunião 

conseguiu explicar esse parágrafo. (art 2º, § 14º). 
Os incisos  da Constituição citados na introdução destas Diretrizes corroboram a 
inadequação desta proposta que valida/ contabiliza a carga horária das APNPs. 
Sugiro retirar a citação da Constituição no texto final, uma vez que não se 
configurará um respeito a ela. 
§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar. Além disso, devem ser organizadas de forma adequada ao tempo 
de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de 
orientações ao estudante, no período de aplicação da presente
§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 
100% da totalidade da sua carga horária, ISSO VAI SOBRECARREGAR AOS 
ESTUDANTES 

 
parágrafo 10º: acrescentar “Poderão ainda ser criadas disciplinas 

exclusivas para atividades experimentais e práticas que não puderam ser 
ministradas durante este período, sem comprometimento da carga horária do 
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as por tecnologias digitais de 
Em todo caso o docente poderá decidir ou apenas em casos onde 

haja dificuldade de acesso por parte do aluno? (art 2º, § 5º) 
As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 

Ainda está confuso. 
Devemos planejar junto ao colegiado as atividades que cada professor vai ofertar? 

devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do discente, os 
so não parecem ser a instância mais adequada para iniciarem os 

primeiros planejamentos. As equipes de cada área deveriam começar a planejar e 

Qual será a carga horária semanal por turma? 
será a divisão de tempo e atividades entre as disciplinas? Será proporcional 

Significa que as APNPs serão oferecidas 
s? (art 2º, § 6º). Caberá a quem controlar a 

sobrecarga e sobreposição de APNPs? Será que cada turma deveria ter uma 

a carga horária total semanal da disciplina será equivalente -  não ficou claro a 
a horária. Deve ser mais claro no documento. (art 2º, § 7º). 

tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas - Como saber o 
tempo que os alunos demandarão para responderem as APNPs? (art 2º, § 7º). 

alho para os coordenadores. 
Deveria ser compartilhado com comissões para cada turma. (art 2º, § 8º). 

a depender das condições sanitárias e das possibilidades de uso das instalações 
sem uma vacina, o uso das instalações dos campi é 

muito arriscado para todos, pois há o transporte público e outros fatores que podem 

Essa distinção para os alunos concluintes 
dagógica tem o mesmo peso que para os 

alunos dos períodos anteriores, com risco de adotarmos medidas que abreviarão o 

estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso - Não deve ser 
orado pelo colegiado de curso, mas sim pelo professor com ciência do 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
Neste caso seria como? Ofertar parte das 

ades remotas e parte presencial? O professor que avalia se mantém ou não 
sua atividade remota quando possível um retorno presencial gradual? (art 2º, § 13. 

O colegiado de BQ pede explicação, ninguém presente na reunião 

Os incisos  da Constituição citados na introdução destas Diretrizes corroboram a 
inadequação desta proposta que valida/ contabiliza a carga horária das APNPs. 

final, uma vez que não se 

§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 

ultidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar. Além disso, devem ser organizadas de forma adequada ao tempo 
de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de 
orientações ao estudante, no período de aplicação da presente Resolução. 
§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 
100% da totalidade da sua carga horária, ISSO VAI SOBRECARREGAR AOS 

criadas disciplinas 
exclusivas para atividades experimentais e práticas que não puderam ser 
ministradas durante este período, sem comprometimento da carga horária do 
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Artigo 2- parágrafo 11º: acrescentar “Para os estudantes concluintes, podem ainda 
ser ofertado cursos FIC de natureza experimental e prática a fim de complementar 
a formação destes estudantes.”
Artigo 2- acrescentar parágrafo 16º: “Excepcionalmente durante esta situação de 
pandemia, podem ser contabilizadas como horas de estágio, ativid
extensão, cursos em áreas afins, e monitorias em atividades não presenciais 
quando aprovadas pelo colegiado de curso.

Belford Roxo 

Segundo o § 4º, o docente que decidir adaptar componentes curriculares sob sua 
regência, em todo ou em parte, para s
entregar um Plano de Atividades  APNPs. Sugiro que a minuta estipule que o 
docente terá um prazo para entrega de X dias antes do início das atividades letivas 
remotas, o que lhe dará o tempo necessário para fazer a 
e 30 dias, pois essa adaptação exige muito de professores  que, com raras 
exceções, têm pouca experiência no assunto.
Sugiro também que a minuta inclua detalhes sobre o apoio técnico e material que a 
instituição está apta para ofer
as APNPs. 
Creio que essas informações deixarão os docentes mais seguros e abertos à 
adoção das APNPs
Obrigado. 

Arraial do Cabo Concordo 

Arraial do Cabo 

Apesar do uso excessivo do termo,  "isolamento 
demonstram exatamente o contrário, mesmo já antes da pandemia, a EaD confirma 
que mesmos isoladas fisicamente, as pessoas não necessariamente estão 
distanciadas intelectualmente... Acredito que podemos adotar uma expressão que 
não use a ideia isolar, mesmo porque a internet não permite isso há muito tempo...

Reitoria 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e p
trabalho nesta área meu filho encontra
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
está a par disso é a escol
triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.

Duque de Caxias Me parece bom e bem planejado.

Arraial do Cabo 

AS PROVAS DEVERÃO SER APLICADAS DE FORMA REMOTA, COM 
CONTROLE DE 
CONSEGUIRÁ FAZER CONSULTA EM TODAS AS QUESTÕES. O TEMPO DE 
RESOLUÇÃO DE CADA QUESTÃO DEVERÁ SER DE SUA RESOLUÇÃO SEM 
CONSULTA. PASSADO O TEMPO DA PROVA, A MESMA SERÁ BLOQUEADA E 
FINALIZADA.

Pinheiral 

Neste artigo fica evidente mais uma vez o caráter conteudista da minuta porque 
parte de uma concepção de aprendizagem que contraria os próprios princípios da 
educação integrada, que deveriam ser essenciais em nossa instituição. A minuta 
fala em "retrocessos de
vácuo na aprendizagem que gera "retrocessos" é completamente contrário a tudo 
que sabemos sobre educação integrada. Não é porque não estão na escola que 
estão sem aprender nada. Essa perspectiva está d
conteudistas que entendem o saber como acúmulo e como algo de domínio 
exclusivo de docentes.
Como é possível manter contato com os/as estudantes se os recursos necessários 
não serão disponibilizados? E mesmo que sejam, que tipo d
em isolamento social? Que tipo de aprendizagem é possível nessas condições? 
Que tipo de ensino é possível? O tempo de estudos dos/as discentes será 
calculado em referência às diferentes realidades? Tais questões deveriam ser o 
início do debate e não um documento pronto que transpõe o modelo de ensino 
presencial para a realidade remota.
O ideal seria pensar em estratégias de aproximação com os estudantes e de 
ensino não atreladas à carga horária letiva para não agravar as situações de 
desigualdades. O contato acolhedor não se efetivará com oferta de ensino 
precarizado e conteudista. Se considerarmos que há estudantes que não 
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parágrafo 11º: acrescentar “Para os estudantes concluintes, podem ainda 

ser ofertado cursos FIC de natureza experimental e prática a fim de complementar 
a formação destes estudantes.” 

acrescentar parágrafo 16º: “Excepcionalmente durante esta situação de 
pandemia, podem ser contabilizadas como horas de estágio, ativid
extensão, cursos em áreas afins, e monitorias em atividades não presenciais 
quando aprovadas pelo colegiado de curso. 
Segundo o § 4º, o docente que decidir adaptar componentes curriculares sob sua 
regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, deverá 
entregar um Plano de Atividades  APNPs. Sugiro que a minuta estipule que o 
docente terá um prazo para entrega de X dias antes do início das atividades letivas 
remotas, o que lhe dará o tempo necessário para fazer a adaptação. Algo entre 15 
e 30 dias, pois essa adaptação exige muito de professores  que, com raras 
exceções, têm pouca experiência no assunto. 
Sugiro também que a minuta inclua detalhes sobre o apoio técnico e material que a 
instituição está apta para oferecer aos professores, para que possam desenvolver 
as APNPs.  
Creio que essas informações deixarão os docentes mais seguros e abertos à 
adoção das APNPs 

 
 

Apesar do uso excessivo do termo,  "isolamento social", as redes sociais 
demonstram exatamente o contrário, mesmo já antes da pandemia, a EaD confirma 
que mesmos isoladas fisicamente, as pessoas não necessariamente estão 
distanciadas intelectualmente... Acredito que podemos adotar uma expressão que 

use a ideia isolar, mesmo porque a internet não permite isso há muito tempo...
Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e precisa de intérprete para acompanha-lo  vejo barreira é a falta de um 
trabalho nesta área meu filho encontra-se sem intérprete desde a notícia que ele 
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
está a par disso é a escola em fim meu filho encontra-se em uma barreira . Muito 
triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.
Me parece bom e bem planejado. 
AS PROVAS DEVERÃO SER APLICADAS DE FORMA REMOTA, COM 
CONTROLE DE TEMPO, POIS CASO O ALUNO NÃO DOMINE A MATERIA, NÃO 
CONSEGUIRÁ FAZER CONSULTA EM TODAS AS QUESTÕES. O TEMPO DE 
RESOLUÇÃO DE CADA QUESTÃO DEVERÁ SER DE SUA RESOLUÇÃO SEM 
CONSULTA. PASSADO O TEMPO DA PROVA, A MESMA SERÁ BLOQUEADA E 
FINALIZADA. 

e artigo fica evidente mais uma vez o caráter conteudista da minuta porque 
parte de uma concepção de aprendizagem que contraria os próprios princípios da 
educação integrada, que deveriam ser essenciais em nossa instituição. A minuta 
fala em "retrocessos de aprendizagem". Entender o período de pandemia como um 
vácuo na aprendizagem que gera "retrocessos" é completamente contrário a tudo 
que sabemos sobre educação integrada. Não é porque não estão na escola que 
estão sem aprender nada. Essa perspectiva está de acordo com as concepções 
conteudistas que entendem o saber como acúmulo e como algo de domínio 
exclusivo de docentes. 
Como é possível manter contato com os/as estudantes se os recursos necessários 
não serão disponibilizados? E mesmo que sejam, que tipo d
em isolamento social? Que tipo de aprendizagem é possível nessas condições? 
Que tipo de ensino é possível? O tempo de estudos dos/as discentes será 
calculado em referência às diferentes realidades? Tais questões deveriam ser o 

o debate e não um documento pronto que transpõe o modelo de ensino 
presencial para a realidade remota. 
O ideal seria pensar em estratégias de aproximação com os estudantes e de 
ensino não atreladas à carga horária letiva para não agravar as situações de 

sigualdades. O contato acolhedor não se efetivará com oferta de ensino 
precarizado e conteudista. Se considerarmos que há estudantes que não 
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parágrafo 11º: acrescentar “Para os estudantes concluintes, podem ainda 
ser ofertado cursos FIC de natureza experimental e prática a fim de complementar 

acrescentar parágrafo 16º: “Excepcionalmente durante esta situação de 
pandemia, podem ser contabilizadas como horas de estágio, atividades de 
extensão, cursos em áreas afins, e monitorias em atividades não presenciais 

Segundo o § 4º, o docente que decidir adaptar componentes curriculares sob sua 
erem ofertados por meio de APNPs, deverá 

entregar um Plano de Atividades  APNPs. Sugiro que a minuta estipule que o 
docente terá um prazo para entrega de X dias antes do início das atividades letivas 

adaptação. Algo entre 15 
e 30 dias, pois essa adaptação exige muito de professores  que, com raras 

Sugiro também que a minuta inclua detalhes sobre o apoio técnico e material que a 
ecer aos professores, para que possam desenvolver 

Creio que essas informações deixarão os docentes mais seguros e abertos à 

social", as redes sociais 
demonstram exatamente o contrário, mesmo já antes da pandemia, a EaD confirma 
que mesmos isoladas fisicamente, as pessoas não necessariamente estão 
distanciadas intelectualmente... Acredito que podemos adotar uma expressão que 

use a ideia isolar, mesmo porque a internet não permite isso há muito tempo... 
Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 

lo  vejo barreira é a falta de um 
se sem intérprete desde a notícia que ele 

passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
se em uma barreira . Muito 

triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte. 

AS PROVAS DEVERÃO SER APLICADAS DE FORMA REMOTA, COM 
TEMPO, POIS CASO O ALUNO NÃO DOMINE A MATERIA, NÃO 

CONSEGUIRÁ FAZER CONSULTA EM TODAS AS QUESTÕES. O TEMPO DE 
RESOLUÇÃO DE CADA QUESTÃO DEVERÁ SER DE SUA RESOLUÇÃO SEM 
CONSULTA. PASSADO O TEMPO DA PROVA, A MESMA SERÁ BLOQUEADA E 

e artigo fica evidente mais uma vez o caráter conteudista da minuta porque 
parte de uma concepção de aprendizagem que contraria os próprios princípios da 
educação integrada, que deveriam ser essenciais em nossa instituição. A minuta 

aprendizagem". Entender o período de pandemia como um 
vácuo na aprendizagem que gera "retrocessos" é completamente contrário a tudo 
que sabemos sobre educação integrada. Não é porque não estão na escola que 

e acordo com as concepções 
conteudistas que entendem o saber como acúmulo e como algo de domínio 

Como é possível manter contato com os/as estudantes se os recursos necessários 
não serão disponibilizados? E mesmo que sejam, que tipo de contato é possível 
em isolamento social? Que tipo de aprendizagem é possível nessas condições? 
Que tipo de ensino é possível? O tempo de estudos dos/as discentes será 
calculado em referência às diferentes realidades? Tais questões deveriam ser o 

o debate e não um documento pronto que transpõe o modelo de ensino 

O ideal seria pensar em estratégias de aproximação com os estudantes e de 
ensino não atreladas à carga horária letiva para não agravar as situações de 

sigualdades. O contato acolhedor não se efetivará com oferta de ensino 
precarizado e conteudista. Se considerarmos que há estudantes que não 
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conseguirão por diversos motivos realizar as atividades, ou por questões de acesso 
ou por dificuldades de aprendiza
APNPs pode significar justamente o contrário do que afirma neste trecho, levando 
ao aumento do estresse, reprovações, abusos, etc.
Ao permitir a continuidade de APNPs mesmo com o retorno presencial a minuta
abre um precedente que não tem como parâmetro a prioridade do ensino 
presencial para o qual os/as estudantes se matricularam. Permite com que os 
componentes curriculares sejam oferecidos em até 100% no formato de APNPs. 
A minuta parte de uma concepção pr
que contraria os princípios da educação integrada, como se apenas estágio e aulas 
em laboratório envolvessem dimensões práticas.
O documento não indica o envolvimento dos estudantes, e também dos núcleos 
(NEABI e NUGEDs) e da assistência estudantil, no delineamento e decisões 
quanto ao Plano de Estudos Individualizado. Tais planos serão necessários para 
grande parte dos/as estudantes nas atuais circunstâncias, as instituições terão 
suporte para oferecê
isso? Já não deveriam estar sendo ouvidos?

Arraial do Cabo Concordo 
Engenheiro Paulo de 

Frontin 
Muito bem detalhado todos os parágrafos,  acredito que no momento essa é a 
melhor medida a ser adotada.

Arraial do Cabo de acordo 

Duque de Caxias 

Essas atividades estão sendo de muito auxilio para que a matéria q foi dada antes 
do isolamento social não fique perdida e incentive os alunos a continuar 
absorvendo conteúdo nesse periodo complicado, onde estudar
manter a mente produtiva.

Realengo 

Como não aumentariam as desigualdades se um aluno estará acompanhando a 
aula no computador e o outro estará em um rádio,por exemplo?
A falta de acesso á internet prejudicará esse aluno,
Como evitar os 
desigualdades social?
Nós do IFRJ temos aulas integral,penso em como seria cansativo para os alunos e 
profs ficarem o dia inteiro sentados na frente de um computador 
assistindo/ministrando aulas,lembrand
atividades para fazer como arrumar casa,trabalhar,cuidar dos parentes.
Acredito que a instituição não terá  como fazer um plano individualizado para cada 
aluno que não conseguir acompanhar a apnp.

Nilópolis 

Art. 2º  Entende
conjunto de atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos 
docentes e que podem ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, 
mediante o uso de tecnologias de c
IFRJ, enquanto persistirem restrições sanitárias para presença física completa dos 
estudantes nos campi da Instituição, respeitando a flexibilidade e a autonomia dos 
cursos para a adequação de tais atividades às s
próprias. 
 
O PARÁGRAFO PRIMEIRO NÃO É NECESSÁRIO. JÁ É UMA CONDIÇÃO DE 
EXISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.  PRECISAMOS DE UM DOCUMENTO 
OBJETIVO!
 
O PARÁGRAFO TERCEIRO NÃO É NECESSÁRIO.  PRECISAMOS DE UM 
DOCUMENTO OBJETIVO!
 
§ 4º  Cabe ao docente avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 
curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio 
de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de Atividades 
1) específicas para o períod
colegiados dos curso e organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do 
discente. A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente em 
ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminha
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conseguirão por diversos motivos realizar as atividades, ou por questões de acesso 
ou por dificuldades de aprendizagem próprias da situação atual, o oferecimento de 
APNPs pode significar justamente o contrário do que afirma neste trecho, levando 
ao aumento do estresse, reprovações, abusos, etc. 
Ao permitir a continuidade de APNPs mesmo com o retorno presencial a minuta
abre um precedente que não tem como parâmetro a prioridade do ensino 
presencial para o qual os/as estudantes se matricularam. Permite com que os 
componentes curriculares sejam oferecidos em até 100% no formato de APNPs. 
A minuta parte de uma concepção problemática e dualista entre teoria e prática, 
que contraria os princípios da educação integrada, como se apenas estágio e aulas 
em laboratório envolvessem dimensões práticas. 
O documento não indica o envolvimento dos estudantes, e também dos núcleos 

e NUGEDs) e da assistência estudantil, no delineamento e decisões 
quanto ao Plano de Estudos Individualizado. Tais planos serão necessários para 
grande parte dos/as estudantes nas atuais circunstâncias, as instituições terão 
suporte para oferecê-los? Os/as estudantes e responsáveis serão ouvidos sobre 
isso? Já não deveriam estar sendo ouvidos? 

 
Muito bem detalhado todos os parágrafos,  acredito que no momento essa é a 
melhor medida a ser adotada. 

 
Essas atividades estão sendo de muito auxilio para que a matéria q foi dada antes 
do isolamento social não fique perdida e incentive os alunos a continuar 
absorvendo conteúdo nesse periodo complicado, onde estudar
manter a mente produtiva. 
Como não aumentariam as desigualdades se um aluno estará acompanhando a 
aula no computador e o outro estará em um rádio,por exemplo?
A falta de acesso á internet prejudicará esse aluno, 
Como evitar os retrocessos já que esse tipo de atividade aumenta as 
desigualdades social? 
Nós do IFRJ temos aulas integral,penso em como seria cansativo para os alunos e 
profs ficarem o dia inteiro sentados na frente de um computador 
assistindo/ministrando aulas,lembrando que durante esse períodos temos outras  
atividades para fazer como arrumar casa,trabalhar,cuidar dos parentes.
Acredito que a instituição não terá  como fazer um plano individualizado para cada 
aluno que não conseguir acompanhar a apnp. 

º  Entende-se por Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos 
docentes e que podem ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, 
mediante o uso de tecnologias de comunicação ou não, no âmbito dos cursos do 
IFRJ, enquanto persistirem restrições sanitárias para presença física completa dos 
estudantes nos campi da Instituição, respeitando a flexibilidade e a autonomia dos 
cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e realidades 

O PARÁGRAFO PRIMEIRO NÃO É NECESSÁRIO. JÁ É UMA CONDIÇÃO DE 
EXISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.  PRECISAMOS DE UM DOCUMENTO 
OBJETIVO! 

O PARÁGRAFO TERCEIRO NÃO É NECESSÁRIO.  PRECISAMOS DE UM 
DOCUMENTO OBJETIVO! 

be ao docente avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 
curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio 
de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de Atividades 
1) específicas para o período.As APNPs devem ser propostas e planejadas pelos 
colegiados dos curso e organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do 
discente. A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente em 
ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN.
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conseguirão por diversos motivos realizar as atividades, ou por questões de acesso 
gem próprias da situação atual, o oferecimento de 

APNPs pode significar justamente o contrário do que afirma neste trecho, levando 

Ao permitir a continuidade de APNPs mesmo com o retorno presencial a minuta 
abre um precedente que não tem como parâmetro a prioridade do ensino 
presencial para o qual os/as estudantes se matricularam. Permite com que os 
componentes curriculares sejam oferecidos em até 100% no formato de APNPs.  

oblemática e dualista entre teoria e prática, 
que contraria os princípios da educação integrada, como se apenas estágio e aulas 

O documento não indica o envolvimento dos estudantes, e também dos núcleos 
e NUGEDs) e da assistência estudantil, no delineamento e decisões 

quanto ao Plano de Estudos Individualizado. Tais planos serão necessários para 
grande parte dos/as estudantes nas atuais circunstâncias, as instituições terão 

s estudantes e responsáveis serão ouvidos sobre 

Muito bem detalhado todos os parágrafos,  acredito que no momento essa é a 

Essas atividades estão sendo de muito auxilio para que a matéria q foi dada antes 
do isolamento social não fique perdida e incentive os alunos a continuar 
absorvendo conteúdo nesse periodo complicado, onde estudar é um refúgio para 

Como não aumentariam as desigualdades se um aluno estará acompanhando a 
aula no computador e o outro estará em um rádio,por exemplo? 

retrocessos já que esse tipo de atividade aumenta as 

Nós do IFRJ temos aulas integral,penso em como seria cansativo para os alunos e 
profs ficarem o dia inteiro sentados na frente de um computador 

o que durante esse períodos temos outras  
atividades para fazer como arrumar casa,trabalhar,cuidar dos parentes. 
Acredito que a instituição não terá  como fazer um plano individualizado para cada 

se por Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos 
docentes e que podem ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, 

omunicação ou não, no âmbito dos cursos do 
IFRJ, enquanto persistirem restrições sanitárias para presença física completa dos 
estudantes nos campi da Instituição, respeitando a flexibilidade e a autonomia dos 

uas especificidades e realidades 

O PARÁGRAFO PRIMEIRO NÃO É NECESSÁRIO. JÁ É UMA CONDIÇÃO DE 
EXISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.  PRECISAMOS DE UM DOCUMENTO 

O PARÁGRAFO TERCEIRO NÃO É NECESSÁRIO.  PRECISAMOS DE UM 

be ao docente avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 
curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio 
de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de Atividades - APNPs (Anexo 

o.As APNPs devem ser propostas e planejadas pelos 
colegiados dos curso e organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do 
discente. A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente em 

da, para ciência, à PROEN. 
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OS PARÁGRAFOS QUINTO, SEXTO E SÉTIMO  NÃO SÃO NECESSÁRIOS.  
PRECISAMOS DE UM DOCUMENTO OBJETIVO!
 
O PARÁGRAFO NONO NÃO É NECESSÁRIO ALÉM DE GERAR DÚVIDAS 
SOBRE AS CONDIÇÕES DE RETORNO. PRECISAMOS DE UM DOCUMENTO 
OBJETIVO!
 
O PARÁGRAFO DÉCIMO NÃO É NECESSÁRIO JÁ QUE DIZ RESPEITO A 
ATIVIDADES QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDAS POR APNPs. PRECISAMOS DE 
UM DOCUMENTO OBJETIVO!

Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.
Volta Redonda concordo 
Arraial do Cabo De acordo com todo

Paracambi 

Sobre o Art. 2º; § 1º: 1. Que garantias temos que as APNPs mantém o acesso 
educacional universal aos nossos alunos se não temos um quadro confiável, com 
dados substanciais, sobre como a desigualdade afeta nossos alunos? Pro
discussão ampla sobre o questionário, hoje com acesso a poucas pessoas e 
nenhuma discussão realizada, além de dados parciais apresentados de forma 
apressada.
 
Sobre o Art. 2º; § 2º: 1. Esses objetivos serão alcançados de que formas e com 
quais estra
disso os pontos II e VII podem ser resolvidos sem APNPs.
 
Sobre o Art. 2º; § 3º:  Falta dizer, explicitamente, que estas atividades são restritas 
ao período pandêmico. Afirmar com todas as l
de EaD e nem seremos, embora já exista legislação que permita que parte das 
disciplinas seja nesta modalidade, o que deve ser construído em discussões 
amplas de reformulação dos PPCs dos cursos.
 
Sobre o Art. 2º; § 4º:  
como proceder?
 
Sobre o Art. 2º; § 5º: Haverá suporte institucional para aqueles docentes que não 
querem mediar suas APNPs ou tecnologias digitais de informação e comunicação?
 
Sobre o Art. 2º; § 8º
divulgação? Como isto será cobrado dos docentes? Qual base legal que regulará 
esta cobrança? Pode abrir caminho para uma série de práticas de assédio moral. 
Proposta: Reuniões de planejamento gravadas e docu
investigarem a possibilidade de aplicação disto.
 
Sobre o Art. 2º; § 9º:  Novamente, falta dizer explicitamente que é temporário e não 
somos instituição que trabalha exclusivamente na modalidade EaD. 100% da CH 
em APNPs configura aba
precedente muito perigoso.
 
Sobre o Art. 2º; § 10º:  Este artigo deixa claro a impossibilidade de formar alguém 
como técnico sem o ensino presencial. Precisamos adotar isto como bandeira.
 
Sobre o Art. 2º; § 1
específicas. Necessidade evidente de mexer temporariamente nos regulamentos 
de conselho de classe e avaliação. Sem mudança legal teremos bizarrices como 
alunos reprovados no período pandêmico sem terem 
 
Sobre o Art. 2º; § 12º: Este artigo propõe um tratamento diferenciado entre os 
alunos? O que é louvável num contexto de desigualdades evidentes, mas pouco 
avança na percepção deste tratamento diferenciado frente ao corpo disce
Neste caso e como na minuta inteira, urge a necessidade de contato, discussão e 
deliberação junto ao corpo discente da instituição.
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OS PARÁGRAFOS QUINTO, SEXTO E SÉTIMO  NÃO SÃO NECESSÁRIOS.  
PRECISAMOS DE UM DOCUMENTO OBJETIVO! 

O PARÁGRAFO NONO NÃO É NECESSÁRIO ALÉM DE GERAR DÚVIDAS 
SOBRE AS CONDIÇÕES DE RETORNO. PRECISAMOS DE UM DOCUMENTO 
OBJETIVO! 

ÁGRAFO DÉCIMO NÃO É NECESSÁRIO JÁ QUE DIZ RESPEITO A 
ATIVIDADES QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDAS POR APNPs. PRECISAMOS DE 
UM DOCUMENTO OBJETIVO! 
De acordo com todo o conteúdo da minuta. 

De acordo com todo o conteúdo da minuta 
Sobre o Art. 2º; § 1º: 1. Que garantias temos que as APNPs mantém o acesso 
educacional universal aos nossos alunos se não temos um quadro confiável, com 
dados substanciais, sobre como a desigualdade afeta nossos alunos? Pro
discussão ampla sobre o questionário, hoje com acesso a poucas pessoas e 
nenhuma discussão realizada, além de dados parciais apresentados de forma 
apressada. 

Sobre o Art. 2º; § 2º: 1. Esses objetivos serão alcançados de que formas e com 
quais estratégias? APNPs sozinhas resolverão o que está listado acima?  Além 
disso os pontos II e VII podem ser resolvidos sem APNPs. 

Sobre o Art. 2º; § 3º:  Falta dizer, explicitamente, que estas atividades são restritas 
ao período pandêmico. Afirmar com todas as letras que não somos uma instituição 
de EaD e nem seremos, embora já exista legislação que permita que parte das 
disciplinas seja nesta modalidade, o que deve ser construído em discussões 
amplas de reformulação dos PPCs dos cursos. 

Sobre o Art. 2º; § 4º:  O docente terá escolha de não aderir as APNPs? Nesse caso 
como proceder? 

Sobre o Art. 2º; § 5º: Haverá suporte institucional para aqueles docentes que não 
querem mediar suas APNPs ou tecnologias digitais de informação e comunicação?

Sobre o Art. 2º; § 8º: Qual será a metodologia deste acompanhamento e 
divulgação? Como isto será cobrado dos docentes? Qual base legal que regulará 
esta cobrança? Pode abrir caminho para uma série de práticas de assédio moral. 
Proposta: Reuniões de planejamento gravadas e documentadas e GTs do CAET 
investigarem a possibilidade de aplicação disto. 

Sobre o Art. 2º; § 9º:  Novamente, falta dizer explicitamente que é temporário e não 
somos instituição que trabalha exclusivamente na modalidade EaD. 100% da CH 
em APNPs configura abandono da modalidade presencial, abertura de um 
precedente muito perigoso. 

Sobre o Art. 2º; § 10º:  Este artigo deixa claro a impossibilidade de formar alguém 
como técnico sem o ensino presencial. Precisamos adotar isto como bandeira.

Sobre o Art. 2º; § 11º:  É preciso especificar o que seriam essas medidas 
específicas. Necessidade evidente de mexer temporariamente nos regulamentos 
de conselho de classe e avaliação. Sem mudança legal teremos bizarrices como 
alunos reprovados no período pandêmico sem terem suas necessidades atendidas.

Sobre o Art. 2º; § 12º: Este artigo propõe um tratamento diferenciado entre os 
alunos? O que é louvável num contexto de desigualdades evidentes, mas pouco 
avança na percepção deste tratamento diferenciado frente ao corpo disce
Neste caso e como na minuta inteira, urge a necessidade de contato, discussão e 
deliberação junto ao corpo discente da instituição. 
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OS PARÁGRAFOS QUINTO, SEXTO E SÉTIMO  NÃO SÃO NECESSÁRIOS.  

O PARÁGRAFO NONO NÃO É NECESSÁRIO ALÉM DE GERAR DÚVIDAS 
SOBRE AS CONDIÇÕES DE RETORNO. PRECISAMOS DE UM DOCUMENTO 

ÁGRAFO DÉCIMO NÃO É NECESSÁRIO JÁ QUE DIZ RESPEITO A 
ATIVIDADES QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDAS POR APNPs. PRECISAMOS DE 

Sobre o Art. 2º; § 1º: 1. Que garantias temos que as APNPs mantém o acesso 
educacional universal aos nossos alunos se não temos um quadro confiável, com 
dados substanciais, sobre como a desigualdade afeta nossos alunos? Proposta: 
discussão ampla sobre o questionário, hoje com acesso a poucas pessoas e 
nenhuma discussão realizada, além de dados parciais apresentados de forma 

Sobre o Art. 2º; § 2º: 1. Esses objetivos serão alcançados de que formas e com 
tégias? APNPs sozinhas resolverão o que está listado acima?  Além 

 

Sobre o Art. 2º; § 3º:  Falta dizer, explicitamente, que estas atividades são restritas 
etras que não somos uma instituição 

de EaD e nem seremos, embora já exista legislação que permita que parte das 
disciplinas seja nesta modalidade, o que deve ser construído em discussões 

O docente terá escolha de não aderir as APNPs? Nesse caso 

Sobre o Art. 2º; § 5º: Haverá suporte institucional para aqueles docentes que não 
querem mediar suas APNPs ou tecnologias digitais de informação e comunicação? 

: Qual será a metodologia deste acompanhamento e 
divulgação? Como isto será cobrado dos docentes? Qual base legal que regulará 
esta cobrança? Pode abrir caminho para uma série de práticas de assédio moral. 

mentadas e GTs do CAET 

Sobre o Art. 2º; § 9º:  Novamente, falta dizer explicitamente que é temporário e não 
somos instituição que trabalha exclusivamente na modalidade EaD. 100% da CH 

ndono da modalidade presencial, abertura de um 

Sobre o Art. 2º; § 10º:  Este artigo deixa claro a impossibilidade de formar alguém 
como técnico sem o ensino presencial. Precisamos adotar isto como bandeira. 

1º:  É preciso especificar o que seriam essas medidas 
específicas. Necessidade evidente de mexer temporariamente nos regulamentos 
de conselho de classe e avaliação. Sem mudança legal teremos bizarrices como 

suas necessidades atendidas. 

Sobre o Art. 2º; § 12º: Este artigo propõe um tratamento diferenciado entre os 
alunos? O que é louvável num contexto de desigualdades evidentes, mas pouco 
avança na percepção deste tratamento diferenciado frente ao corpo discente. 
Neste caso e como na minuta inteira, urge a necessidade de contato, discussão e 
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Sobre o Art. 2º; § 14º: Isto será realizada a partir de qual metodologia? Essa 
deveria ter sido uma discussão realizad
documento.

Volta Redonda 

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente 
com a direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 
curriculares sob sua regência, em todo ou 
de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de Atividades 
1) específicas para o período.A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente 
nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a 
ciência, à PROEN.
Sugerimos que o colegiado do curso tome as decisões de forma integrada, com 
base nas informações do docente, visando a oferta de caminhos integrados. 
Diferentemente de partir do docente, deve partir da coordenação em
o colegiado, sendo a decisão final sempre com o olhar do docente.
Dúvida sobre a burocratização do processo e celeridade do mesmo, somente 
depois da ciência da PROEN é que poderíamos evoluir?
 
§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecno
e comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das 
atividades por meio físico e/ou virtual.
Em termos de operacionalização, vai ter um setor do campus voltado para isto? 
Qual o setor? Como será retir
seguir? 
O aluno que optar pela impressão do material se responsabilizará pela retirada do 
mesmo? Qual o formulário que o aluno terá que preencher para oficializar a 
decisão dele.
 
§ 6º As APNPs devem ser proposta
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar. Além disso, devem ser organizadas de forma adequ
de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de 
orientações ao estudante, no período de aplicação da presente Resolução.
Sugestão de módulos, pois os alunos terão praticamente sete atividades para casa 
todos os dia
indicação de qual o tempo cada atividade equivale.
 
§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para or
tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente 
dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.
A questão do tempo em relação a carga horária da disciplina presencial, deverá ser 
revista, tendo em vista que o maior tempo se dará pelo discente e não mais pelo 
docente. Levando em consideração que o mesmo se encontra em um cenário 
completamente diferente da sala de aula, o que devem ser avaliados são os 
objetivos de aprendizagem e não mais
 
§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou 
práticas que não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, 
no período de suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos 
colegiados de cursos, ser reprogramados para reposição quando for possível o 
retorno às atividades presenciais, ou ofertados em outros componentes 
curriculares, em consonância com a estrutura curricular de cada curso, no 
semestre corrente ou no próximo.
Salvo os alunos que se encontrem no último período e que terão suas vidas 
afetadas devido a pandemia. Nestes casos, os conteúdos poderão se possível, ser 
repostos por simulações, substituição dos conteúdos e posteriormente deixar 
opcional, até mesmo em formato F
complementação do parágrafo 11.
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Sobre o Art. 2º; § 14º: Isto será realizada a partir de qual metodologia? Essa 
deveria ter sido uma discussão realizada anteriormente à composição deste 
documento. 
§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente 
com a direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 
curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio 
de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de Atividades 
1) específicas para o período.A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente 
nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a 
ciência, à PROEN. 
Sugerimos que o colegiado do curso tome as decisões de forma integrada, com 
base nas informações do docente, visando a oferta de caminhos integrados. 
Diferentemente de partir do docente, deve partir da coordenação em
o colegiado, sendo a decisão final sempre com o olhar do docente.
Dúvida sobre a burocratização do processo e celeridade do mesmo, somente 
depois da ciência da PROEN é que poderíamos evoluir? 

§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação 
e comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das 
atividades por meio físico e/ou virtual. 
Em termos de operacionalização, vai ter um setor do campus voltado para isto? 
Qual o setor? Como será retirada? Qual o fluxograma que o docente deverá 

O aluno que optar pela impressão do material se responsabilizará pela retirada do 
mesmo? Qual o formulário que o aluno terá que preencher para oficializar a 
decisão dele. 

§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar. Além disso, devem ser organizadas de forma adequ
de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de 
orientações ao estudante, no período de aplicação da presente Resolução.
Sugestão de módulos, pois os alunos terão praticamente sete atividades para casa 
todos os dias, e em relação ao tempo, seria ideal ter uma recomendação da 
indicação de qual o tempo cada atividade equivale. 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o 
tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente 
dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.
A questão do tempo em relação a carga horária da disciplina presencial, deverá ser 

ta, tendo em vista que o maior tempo se dará pelo discente e não mais pelo 
docente. Levando em consideração que o mesmo se encontra em um cenário 
completamente diferente da sala de aula, o que devem ser avaliados são os 
objetivos de aprendizagem e não mais as horas de aprendizagem.

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou 
práticas que não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, 
no período de suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos 

giados de cursos, ser reprogramados para reposição quando for possível o 
retorno às atividades presenciais, ou ofertados em outros componentes 
curriculares, em consonância com a estrutura curricular de cada curso, no 
semestre corrente ou no próximo. 

os alunos que se encontrem no último período e que terão suas vidas 
afetadas devido a pandemia. Nestes casos, os conteúdos poderão se possível, ser 
repostos por simulações, substituição dos conteúdos e posteriormente deixar 
opcional, até mesmo em formato FIC, a formação do que ficou faltando. Bem como 
complementação do parágrafo 11. 
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Sobre o Art. 2º; § 14º: Isto será realizada a partir de qual metodologia? Essa 
a anteriormente à composição deste 

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente 
com a direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 

em parte, para serem ofertados por meio 
de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de Atividades - APNPs (Anexo 
1) específicas para o período.A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente 

ser encaminhada, para 

Sugerimos que o colegiado do curso tome as decisões de forma integrada, com 
base nas informações do docente, visando a oferta de caminhos integrados. 
Diferentemente de partir do docente, deve partir da coordenação em conjunto com 
o colegiado, sendo a decisão final sempre com o olhar do docente. 
Dúvida sobre a burocratização do processo e celeridade do mesmo, somente 

logias digitais de informação 
e comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das 

Em termos de operacionalização, vai ter um setor do campus voltado para isto? 
ada? Qual o fluxograma que o docente deverá 

O aluno que optar pela impressão do material se responsabilizará pela retirada do 
mesmo? Qual o formulário que o aluno terá que preencher para oficializar a 

s e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar. Além disso, devem ser organizadas de forma adequada ao tempo 
de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de 
orientações ao estudante, no período de aplicação da presente Resolução. 
Sugestão de módulos, pois os alunos terão praticamente sete atividades para casa 

s, e em relação ao tempo, seria ideal ter uma recomendação da 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
ientar os estudantes e o 

tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente 
dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias. 
A questão do tempo em relação a carga horária da disciplina presencial, deverá ser 

ta, tendo em vista que o maior tempo se dará pelo discente e não mais pelo 
docente. Levando em consideração que o mesmo se encontra em um cenário 
completamente diferente da sala de aula, o que devem ser avaliados são os 

as horas de aprendizagem. 

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou 
práticas que não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, 
no período de suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos 

giados de cursos, ser reprogramados para reposição quando for possível o 
retorno às atividades presenciais, ou ofertados em outros componentes 
curriculares, em consonância com a estrutura curricular de cada curso, no 

os alunos que se encontrem no último período e que terão suas vidas 
afetadas devido a pandemia. Nestes casos, os conteúdos poderão se possível, ser 
repostos por simulações, substituição dos conteúdos e posteriormente deixar 

IC, a formação do que ficou faltando. Bem como 
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Sugerimos a retirada do parágrafo 12, tendo em vista a opção informada no início, 
do aluno escolher ou não a APNP.

Rio de Janeiro 

A reromada é fundamental pq o tempo de afasta
com a instituição, com o curso e com as disciplinas afetando a aprendizagem e 
colocando os alunos em desvantagem frente às instituições que estão oferecendo 
aulas remotas.

Rio de Janeiro Ok. 

Duque de Caxias 

Quase todas 
estudo das metodologias e estratégias para tal. E importantíssimo neste momento 
mantermos o isolamento social, mas é necessário possibilitar ao aluno uma forma 
de continuar seus estudos.

Volta Redonda 

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenação técnico
pedagógica ( CoTP) e as direções de ensino (DE), acompanhar e divulgar o 
planejamento periódico das APNPs, com base nestas diretrizes. Incluir a sigla "DE" 
e “CoTP”. 

Duque de Caxias Concordo 

Rio de Janeiro 

§ 5º Precisa ficar explícito quem será responsável pela logística.
Vai ser impresso onde? Quem vai pegar na escola? Quem vai colocar no correio?
“A responsabilidade por distribuição física do material ficará com o 
Não podemos nos comprometer com o físico. É inviável.
 
§ 9 Sugestão:
Melhorar o texto para explicitar que se trata de um modelo híbrido: 
presencial/remoto
 
12 -  
O dedicação do professor ao preparo destes planos especializados contará na 
carga horária?
 
13- 
Este parece que é o ensino híbrido. Não seria interessante explicitar?

Volta Redonda concordo quero ter ead

Niterói 

Art. 2º Entende
conjunto de atividades de ensino (...). Minha 
atividade de ensino, pesquisa e extensão?
 
Art. 2º § 2º II 
Instituição : para tal manutenção não se faz necessárias as APNP's. Pode se dar 
pela atividades de extensão
 
Art 2o, § 4º diz: “A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente 
nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para 
ciência, à PROEN”. Isso significa que será opção do docente adotar as APNP’s? 
Haverá essa libe
 
Art 2o, § 9º diz: "Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante 
APNPs em até 100% da totalidade da sua carga horária, a depender das condições 
sanitárias e das possibilidades de uso das instalações de cada campus do IFRJ". 
Mas estamos 
condições sanitárias e uso das instalações? Isso significa que a carga horária 
poderá ser “decidida”? Qual será o critério? Isso dá margem para ensino sem 
qualidade e apenas para cumprir conte
 
Art 2o, §11º diz: "Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas 
Diretrizes, serão adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos 
colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas e 
registradas em ata dess
mais claro. Isso abre margem para variadas medidas.
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Sugerimos a retirada do parágrafo 12, tendo em vista a opção informada no início, 
do aluno escolher ou não a APNP. 
A reromada é fundamental pq o tempo de afastamento tende a fragilizar o vínculo 
com a instituição, com o curso e com as disciplinas afetando a aprendizagem e 
colocando os alunos em desvantagem frente às instituições que estão oferecendo 
aulas remotas. 

Quase todas as disciplinas são possíveis ser ministrados pelas APNPs, basta o 
estudo das metodologias e estratégias para tal. E importantíssimo neste momento 
mantermos o isolamento social, mas é necessário possibilitar ao aluno uma forma 
de continuar seus estudos. 
§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenação técnico
pedagógica ( CoTP) e as direções de ensino (DE), acompanhar e divulgar o 
planejamento periódico das APNPs, com base nestas diretrizes. Incluir a sigla "DE" 

 
 

§ 5º Precisa ficar explícito quem será responsável pela logística.
Vai ser impresso onde? Quem vai pegar na escola? Quem vai colocar no correio?
“A responsabilidade por distribuição física do material ficará com o 
Não podemos nos comprometer com o físico. É inviável. 

§ 9 Sugestão: 
Melhorar o texto para explicitar que se trata de um modelo híbrido: 
presencial/remoto 

O dedicação do professor ao preparo destes planos especializados contará na 
horária? 

Este parece que é o ensino híbrido. Não seria interessante explicitar?
concordo quero ter ead 
Art. 2º Entende-se por Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino (...). Minha questão é: não deveria constar 
atividade de ensino, pesquisa e extensão? 

Art. 2º § 2º II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a 
Instituição : para tal manutenção não se faz necessárias as APNP's. Pode se dar 
pela atividades de extensão e pesquisa. 

Art 2o, § 4º diz: “A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente 
nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para 
ciência, à PROEN”. Isso significa que será opção do docente adotar as APNP’s? 
Haverá essa liberdade?  

Art 2o, § 9º diz: "Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante 
APNPs em até 100% da totalidade da sua carga horária, a depender das condições 
sanitárias e das possibilidades de uso das instalações de cada campus do IFRJ". 
Mas estamos falando de atividades não presenciais, o que isso tem a ver com 
condições sanitárias e uso das instalações? Isso significa que a carga horária 
poderá ser “decidida”? Qual será o critério? Isso dá margem para ensino sem 
qualidade e apenas para cumprir conteúdo. 

Art 2o, §11º diz: "Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas 
Diretrizes, serão adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos 
colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas e 
registradas em ata dessas instâncias". Que medidas específicas? Deveria estar 
mais claro. Isso abre margem para variadas medidas. 
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Sugerimos a retirada do parágrafo 12, tendo em vista a opção informada no início, 

mento tende a fragilizar o vínculo 
com a instituição, com o curso e com as disciplinas afetando a aprendizagem e 
colocando os alunos em desvantagem frente às instituições que estão oferecendo 

as disciplinas são possíveis ser ministrados pelas APNPs, basta o 
estudo das metodologias e estratégias para tal. E importantíssimo neste momento 
mantermos o isolamento social, mas é necessário possibilitar ao aluno uma forma 

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenação técnico-
pedagógica ( CoTP) e as direções de ensino (DE), acompanhar e divulgar o 
planejamento periódico das APNPs, com base nestas diretrizes. Incluir a sigla "DE" 

§ 5º Precisa ficar explícito quem será responsável pela logística. 
Vai ser impresso onde? Quem vai pegar na escola? Quem vai colocar no correio? 
“A responsabilidade por distribuição física do material ficará com o setor TAL”. 

Melhorar o texto para explicitar que se trata de um modelo híbrido: 

O dedicação do professor ao preparo destes planos especializados contará na 

Este parece que é o ensino híbrido. Não seria interessante explicitar? 

se por Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) um 
questão é: não deveria constar 

possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a 
Instituição : para tal manutenção não se faz necessárias as APNP's. Pode se dar 

Art 2o, § 4º diz: “A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente 
nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para 
ciência, à PROEN”. Isso significa que será opção do docente adotar as APNP’s? 

Art 2o, § 9º diz: "Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante 
APNPs em até 100% da totalidade da sua carga horária, a depender das condições 
sanitárias e das possibilidades de uso das instalações de cada campus do IFRJ". 

falando de atividades não presenciais, o que isso tem a ver com 
condições sanitárias e uso das instalações? Isso significa que a carga horária 
poderá ser “decidida”? Qual será o critério? Isso dá margem para ensino sem 

Art 2o, §11º diz: "Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas 
Diretrizes, serão adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos 
colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas e 

as instâncias". Que medidas específicas? Deveria estar 
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Art 2o, §13º diz: "As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o 
retorno gradual às atividades presenciais, como estratégias de avali
diagnóstica e de recuperação de estudos dos educandos, bem como para o 
atendimento da carga horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela 
pandemia de Covid
grande brecha para a contin
margem para uma flexibilização do ensino.
 
Art 2o, §14º diz: "No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às 
práticas que exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por 
APNPs deve constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos 
colegiados de cursos e apensados ao projeto pedagógico do curso (...)". Discordo 
dessa substituição. As atividades de estágio e práticas devem ocorrer quando 
houver o retorno presencial.

Resende 

§ 2º  (III) Não é possível garantir "a oferta dos conteúdos e objetivos de 
aprendizagem essenciais previstos nos PPCs;" por meio de atividades 
pedagógicas Não presenciais uma vez que os PPCs foram pensados para o 
contexto presencial, com aulas presen
momentos síncronos e etc. Não é possível garantir a carga horária presencial dos 
cursos presenciais por meio de APNP.
§ 4º Se caberá " ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, 
juntamente com a direção de en
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem 
ofertados por meio de APNPs", como ficará a organização do currículo e a 
integralização do curso caso parte significativa dos componen
sejam ofertados via APNP? Se o componente curricular for ofertado parcialmente 
por meio de APNP como/quando será concluído integralmente? 
 
§ 5º O processo de ensino aprendizagem precisa do mínimo de interação entre 
professor e aluno. 
presenciais não há outro meio de interação que não seja "mediadas por 
tecnologias digitais de informação e comunicação". Se não houver o mínimo de 
interação e mediação (que na pandemia só pode ser 
de informação e comunicação) será uma transmissão bancária de conteúdos sem 
aprendizagem significativa dos mesmos. Oferecer textos, exercícios e atividades 
sem interação não garante aprendizagem.
 
§ 6º - No caso dos cursos an
permitir que APNP sejam desenvolvidas de forma disciplinar sob o risco de atingir 
desastrosamente a saúde mental dos alunos que não darão conta de tantas 
disciplinas ofertadas de forma não presencial. Além 
determinar um limite para não gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de 
orientações ao estudante, no período de aplicação da presente Resolução?
 
§ 7 Os currículos dos cursos presenciais, organizados em componentes 
curriculares, pensados para o contexto de aulas presenciais, têm carga horária que 
são impossíveis de ser cumpridas totalmente via APNP. A tentativa de ofertar o 
currículo de cursos presenciais e suas respectivas cargas horárias por meio de 
APNP vai afetar a saúd
necessário uma revisão profunda dos currículos e PPCs. Este movimento precisa 
ser anterior a oferta de APNP como cumprimento de carga horária e ano letivo.
 § 9º Nos cursos de Ensino médio Integrad
impossível que cada componente curricular possa ser oferecido mediante APNPs 
em até 100% da totalidade da sua carga horária.
§ 10ºTodos os componentes curriculares deverão ser reprogramados tendo em 
vista a necessidade d
letivo de 2020 
carga horária dos cursos sem sobrecarregar os alunos. Esta reprogramação dos 
componentes curriculares, currículos e PPCs
do calendário acadêmico para que o mesmo ocorra dentro de um planejamento 
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Art 2o, §13º diz: "As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o 
retorno gradual às atividades presenciais, como estratégias de avali
diagnóstica e de recuperação de estudos dos educandos, bem como para o 
atendimento da carga horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela 
pandemia de Covid-19". Sou absolutamente contra esse inciso. Considero uma 
grande brecha para a continuidade das APNP mesmo depois do retorno. Dando 
margem para uma flexibilização do ensino. 

Art 2o, §14º diz: "No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às 
práticas que exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por 

deve constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos 
colegiados de cursos e apensados ao projeto pedagógico do curso (...)". Discordo 
dessa substituição. As atividades de estágio e práticas devem ocorrer quando 
houver o retorno presencial. 
§ 2º  (III) Não é possível garantir "a oferta dos conteúdos e objetivos de 
aprendizagem essenciais previstos nos PPCs;" por meio de atividades 
pedagógicas Não presenciais uma vez que os PPCs foram pensados para o 
contexto presencial, com aulas presenciais, com carga horária presencial, 
momentos síncronos e etc. Não é possível garantir a carga horária presencial dos 
cursos presenciais por meio de APNP. 
§ 4º Se caberá " ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, 
juntamente com a direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem 
ofertados por meio de APNPs", como ficará a organização do currículo e a 
integralização do curso caso parte significativa dos componen
sejam ofertados via APNP? Se o componente curricular for ofertado parcialmente 
por meio de APNP como/quando será concluído integralmente? 

§ 5º O processo de ensino aprendizagem precisa do mínimo de interação entre 
professor e aluno. Enquanto durar a pandemia e a impossibilidade de encontros 
presenciais não há outro meio de interação que não seja "mediadas por 
tecnologias digitais de informação e comunicação". Se não houver o mínimo de 
interação e mediação (que na pandemia só pode ser feito via tecnologias digitais 
de informação e comunicação) será uma transmissão bancária de conteúdos sem 
aprendizagem significativa dos mesmos. Oferecer textos, exercícios e atividades 
sem interação não garante aprendizagem. 

No caso dos cursos anuais, com mais de dez disciplinas, não é possível 
permitir que APNP sejam desenvolvidas de forma disciplinar sob o risco de atingir 
desastrosamente a saúde mental dos alunos que não darão conta de tantas 
disciplinas ofertadas de forma não presencial. Além disso, qual parâmetro para 
determinar um limite para não gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de 
orientações ao estudante, no período de aplicação da presente Resolução?

§ 7 Os currículos dos cursos presenciais, organizados em componentes 
lares, pensados para o contexto de aulas presenciais, têm carga horária que 

são impossíveis de ser cumpridas totalmente via APNP. A tentativa de ofertar o 
currículo de cursos presenciais e suas respectivas cargas horárias por meio de 
APNP vai afetar a saúde mental dos alunos e. Para que tal oferta aconteça se faz 
necessário uma revisão profunda dos currículos e PPCs. Este movimento precisa 
ser anterior a oferta de APNP como cumprimento de carga horária e ano letivo.
§ 9º Nos cursos de Ensino médio Integrado, sobretudo nos de regime anual, é 
impossível que cada componente curricular possa ser oferecido mediante APNPs 
em até 100% da totalidade da sua carga horária. 
§ 10ºTodos os componentes curriculares deverão ser reprogramados tendo em 
vista a necessidade de planejamentos e projeções que relacionem o calendário 
letivo de 2020 - 2021 e 2022 e as implicações disto na organização da oferta da 
carga horária dos cursos sem sobrecarregar os alunos. Esta reprogramação dos 
componentes curriculares, currículos e PPCs  precisa acontecer antes do retorno 
do calendário acadêmico para que o mesmo ocorra dentro de um planejamento 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

103 

Art 2o, §13º diz: "As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o 
retorno gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação 
diagnóstica e de recuperação de estudos dos educandos, bem como para o 
atendimento da carga horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela 

19". Sou absolutamente contra esse inciso. Considero uma 
uidade das APNP mesmo depois do retorno. Dando 

Art 2o, §14º diz: "No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às 
práticas que exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por 

deve constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos 
colegiados de cursos e apensados ao projeto pedagógico do curso (...)". Discordo 
dessa substituição. As atividades de estágio e práticas devem ocorrer quando 

§ 2º  (III) Não é possível garantir "a oferta dos conteúdos e objetivos de 
aprendizagem essenciais previstos nos PPCs;" por meio de atividades 
pedagógicas Não presenciais uma vez que os PPCs foram pensados para o 

ciais, com carga horária presencial, 
momentos síncronos e etc. Não é possível garantir a carga horária presencial dos 

§ 4º Se caberá " ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, 
sino, avaliar a possibilidade de adaptação dos 

componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem 
ofertados por meio de APNPs", como ficará a organização do currículo e a 
integralização do curso caso parte significativa dos componentes curriculares não 
sejam ofertados via APNP? Se o componente curricular for ofertado parcialmente 
por meio de APNP como/quando será concluído integralmente?  

§ 5º O processo de ensino aprendizagem precisa do mínimo de interação entre 
Enquanto durar a pandemia e a impossibilidade de encontros 

presenciais não há outro meio de interação que não seja "mediadas por 
tecnologias digitais de informação e comunicação". Se não houver o mínimo de 

feito via tecnologias digitais 
de informação e comunicação) será uma transmissão bancária de conteúdos sem 
aprendizagem significativa dos mesmos. Oferecer textos, exercícios e atividades 

uais, com mais de dez disciplinas, não é possível 
permitir que APNP sejam desenvolvidas de forma disciplinar sob o risco de atingir 
desastrosamente a saúde mental dos alunos que não darão conta de tantas 

disso, qual parâmetro para 
determinar um limite para não gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de 
orientações ao estudante, no período de aplicação da presente Resolução? 

§ 7 Os currículos dos cursos presenciais, organizados em componentes 
lares, pensados para o contexto de aulas presenciais, têm carga horária que 

são impossíveis de ser cumpridas totalmente via APNP. A tentativa de ofertar o 
currículo de cursos presenciais e suas respectivas cargas horárias por meio de 

e mental dos alunos e. Para que tal oferta aconteça se faz 
necessário uma revisão profunda dos currículos e PPCs. Este movimento precisa 
ser anterior a oferta de APNP como cumprimento de carga horária e ano letivo. 

o, sobretudo nos de regime anual, é 
impossível que cada componente curricular possa ser oferecido mediante APNPs 

§ 10ºTodos os componentes curriculares deverão ser reprogramados tendo em 
e planejamentos e projeções que relacionem o calendário 

2021 e 2022 e as implicações disto na organização da oferta da 
carga horária dos cursos sem sobrecarregar os alunos. Esta reprogramação dos 

precisa acontecer antes do retorno 
do calendário acadêmico para que o mesmo ocorra dentro de um planejamento 
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mais amplo que dê mais segurança para alunos, docentes e responsáveis. 
§ 12º dúvidas 
individualizado? b) o estudante cumpriria a carga horária de diferentes disciplinas 
em plano de estudos individualizado? c) se o aluno não consegue, por diferentes 
motivos, realizar APNP como conseguirá realizar plano de estudos 
individualizados?

Niterói Concordo, não tenho nada a acrescentar.
Arraial do Cabo Concordo integralmente com o texto.

Niterói 

Sobre o Art 2º $4
Com relação a disciplinas do eixo técnico, considero que é inviável cumprir todo o 
conteúdo programático previsto para um componente 
atividades práticas. Ou seja, dependendo da disciplina, a carga horária total da 
mesma não poderá ser substituída totalmente por APNPs. E quando não puder ser 
substituída totalmente por APNPs, qual seria a proposta para cumprir o resto
carga horária que requer atividades práticas? Considero que um entendimento 
claro sobre isso é fundamental. Essas questões não deveriam ser definidas 
somente pela diretoria de ensino, coordenação de curso e docente do Campus. 
Essa questão é mais abrang
mais sólida de como tratar tal questão.
Esse trecho leva a entender que a opção por APNPs é facultativo para o docente. 
O termo “opção” remete a essa conclusão. Após as discussões e resultados da 
consulta púb
Campus ou do IFRJ como um todo? A decisão pelas APNPs deveria ser pautada 
em consenso do IFRJ como um todo. E, na pior das hipóteses, deveria expressar 
uma decisão de cada Campus. 
Sobre o Art 
Reforço aqui que devemos avaliar se as atividades assíncronas seria o mais viável. 
No Art. 2º já expus argumentos referente a esse tópico apontando as vantagens 
das atividades síncronas.
Sobre o Art 2º $9
O trecho “[...] Caso as condições se tornem s
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
semanal poderá ser diminuída progressivamente.” leva a entender que, mes
com um possível retorno presencial das atividades, as APNPs  icontinuarão e serão 
reduzidas gradativamente. Neste caso, a carga horária semanal de um 
componente curricular seria o somatório das atividades presenciais mais as 
APNPs, ou a carga horária da
questionamento é devido ao tempo dos alunos e também dos docentes destinados 
a tais atividades que deve ser considerado, visando não gerar uma sobrecarga de 
atividades nos mesmos.
Sobre o Art 2º  $12
Entendo que uma
as APNPs. Entretanto, considero que pensar em plano de estudos individualizado 
para cada estudante pode ser inviável. Para esses casos, deve
planos de estudos alternativos, mas não r
individualizado. Um plano de estudo individualizado requer uma série de fatores 
que devem ser considerados, e nem sempre a sua implementação pode viável.

Niterói 

Sobre o Art 2º $4
Com relação a disciplinas do eixo técni
conteúdo programático previsto para um componente curricular devido as 
atividades práticas. Ou seja, dependendo da disciplina, a carga horária total da 
mesma não poderá ser substituída totalmente por APNPs. E qua
substituída totalmente por APNPs, qual seria a proposta para cumprir o resto da 
carga horária que requer atividades práticas? Considero que um entendimento 
claro sobre isso é fundamental. Essas questões não deveriam ser definidas 
somente pela diretoria de ensino, coordenação de curso e docente do Campus. 
Essa questão é mais abrangente, e a PROEN deveria apresentar uma proposta 
mais sólida de como tratar tal questão.
Esse trecho leva a entender que a opção por APNPs é facultativo para o doc
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mais amplo que dê mais segurança para alunos, docentes e responsáveis. 
§ 12º dúvidas - a) em que momento o estudante faria este plano de estudos
individualizado? b) o estudante cumpriria a carga horária de diferentes disciplinas 
em plano de estudos individualizado? c) se o aluno não consegue, por diferentes 
motivos, realizar APNP como conseguirá realizar plano de estudos 
individualizados? 
Concordo, não tenho nada a acrescentar. 
Concordo integralmente com o texto. 
Sobre o Art 2º $4 
Com relação a disciplinas do eixo técnico, considero que é inviável cumprir todo o 
conteúdo programático previsto para um componente curricular devido as 
atividades práticas. Ou seja, dependendo da disciplina, a carga horária total da 
mesma não poderá ser substituída totalmente por APNPs. E quando não puder ser 
substituída totalmente por APNPs, qual seria a proposta para cumprir o resto
carga horária que requer atividades práticas? Considero que um entendimento 
claro sobre isso é fundamental. Essas questões não deveriam ser definidas 
somente pela diretoria de ensino, coordenação de curso e docente do Campus. 
Essa questão é mais abrangente, e a PROEN deveria apresentar uma proposta 
mais sólida de como tratar tal questão. 
Esse trecho leva a entender que a opção por APNPs é facultativo para o docente. 
O termo “opção” remete a essa conclusão. Após as discussões e resultados da 
consulta pública, a decisão por APNPs não deveria ser uma decisão de cada  
Campus ou do IFRJ como um todo? A decisão pelas APNPs deveria ser pautada 
em consenso do IFRJ como um todo. E, na pior das hipóteses, deveria expressar 
uma decisão de cada Campus.  
Sobre o Art 2º $7 
Reforço aqui que devemos avaliar se as atividades assíncronas seria o mais viável. 
No Art. 2º já expus argumentos referente a esse tópico apontando as vantagens 
das atividades síncronas. 
Sobre o Art 2º $9 
O trecho “[...] Caso as condições se tornem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
semanal poderá ser diminuída progressivamente.” leva a entender que, mes
com um possível retorno presencial das atividades, as APNPs  icontinuarão e serão 
reduzidas gradativamente. Neste caso, a carga horária semanal de um 
componente curricular seria o somatório das atividades presenciais mais as 
APNPs, ou a carga horária das APNPs passariam a ser adicionais? Esse 
questionamento é devido ao tempo dos alunos e também dos docentes destinados 
a tais atividades que deve ser considerado, visando não gerar uma sobrecarga de 
atividades nos mesmos. 
Sobre o Art 2º  $12 
Entendo que uma opção deve ser dada aos estudantes que não puderem realizar 
as APNPs. Entretanto, considero que pensar em plano de estudos individualizado 
para cada estudante pode ser inviável. Para esses casos, deve
planos de estudos alternativos, mas não restringindo-se a um plano de estudo 
individualizado. Um plano de estudo individualizado requer uma série de fatores 
que devem ser considerados, e nem sempre a sua implementação pode viável.
Sobre o Art 2º $4 
Com relação a disciplinas do eixo técnico, considero que é inviável cumprir todo o 
conteúdo programático previsto para um componente curricular devido as 
atividades práticas. Ou seja, dependendo da disciplina, a carga horária total da 
mesma não poderá ser substituída totalmente por APNPs. E qua
substituída totalmente por APNPs, qual seria a proposta para cumprir o resto da 
carga horária que requer atividades práticas? Considero que um entendimento 
claro sobre isso é fundamental. Essas questões não deveriam ser definidas 

pela diretoria de ensino, coordenação de curso e docente do Campus. 
Essa questão é mais abrangente, e a PROEN deveria apresentar uma proposta 
mais sólida de como tratar tal questão. 
Esse trecho leva a entender que a opção por APNPs é facultativo para o doc
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mais amplo que dê mais segurança para alunos, docentes e responsáveis.  
a) em que momento o estudante faria este plano de estudos 

individualizado? b) o estudante cumpriria a carga horária de diferentes disciplinas 
em plano de estudos individualizado? c) se o aluno não consegue, por diferentes 
motivos, realizar APNP como conseguirá realizar plano de estudos 

Com relação a disciplinas do eixo técnico, considero que é inviável cumprir todo o 
curricular devido as 

atividades práticas. Ou seja, dependendo da disciplina, a carga horária total da 
mesma não poderá ser substituída totalmente por APNPs. E quando não puder ser 
substituída totalmente por APNPs, qual seria a proposta para cumprir o resto da 
carga horária que requer atividades práticas? Considero que um entendimento 
claro sobre isso é fundamental. Essas questões não deveriam ser definidas 
somente pela diretoria de ensino, coordenação de curso e docente do Campus. 

ente, e a PROEN deveria apresentar uma proposta 

Esse trecho leva a entender que a opção por APNPs é facultativo para o docente. 
O termo “opção” remete a essa conclusão. Após as discussões e resultados da 

lica, a decisão por APNPs não deveria ser uma decisão de cada  
Campus ou do IFRJ como um todo? A decisão pelas APNPs deveria ser pautada 
em consenso do IFRJ como um todo. E, na pior das hipóteses, deveria expressar 

Reforço aqui que devemos avaliar se as atividades assíncronas seria o mais viável. 
No Art. 2º já expus argumentos referente a esse tópico apontando as vantagens 

atisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
semanal poderá ser diminuída progressivamente.” leva a entender que, mesmo 
com um possível retorno presencial das atividades, as APNPs  icontinuarão e serão 
reduzidas gradativamente. Neste caso, a carga horária semanal de um 
componente curricular seria o somatório das atividades presenciais mais as 

s APNPs passariam a ser adicionais? Esse 
questionamento é devido ao tempo dos alunos e também dos docentes destinados 
a tais atividades que deve ser considerado, visando não gerar uma sobrecarga de 

opção deve ser dada aos estudantes que não puderem realizar 
as APNPs. Entretanto, considero que pensar em plano de estudos individualizado 
para cada estudante pode ser inviável. Para esses casos, deve-se pensar em 

se a um plano de estudo 
individualizado. Um plano de estudo individualizado requer uma série de fatores 
que devem ser considerados, e nem sempre a sua implementação pode viável. 

co, considero que é inviável cumprir todo o 
conteúdo programático previsto para um componente curricular devido as 
atividades práticas. Ou seja, dependendo da disciplina, a carga horária total da 
mesma não poderá ser substituída totalmente por APNPs. E quando não puder ser 
substituída totalmente por APNPs, qual seria a proposta para cumprir o resto da 
carga horária que requer atividades práticas? Considero que um entendimento 
claro sobre isso é fundamental. Essas questões não deveriam ser definidas 

pela diretoria de ensino, coordenação de curso e docente do Campus. 
Essa questão é mais abrangente, e a PROEN deveria apresentar uma proposta 

Esse trecho leva a entender que a opção por APNPs é facultativo para o docente. 
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O termo “opção” remete a essa conclusão. Após as discussões e resultados da 
consulta pública, a decisão por APNPs não deveria ser uma decisão de cada  
Campus ou do IFRJ como um todo? A decisão pelas APNPs deveria ser pautada 
em consenso do IFRJ como 
uma decisão de cada Campus. 
Sobre o Art 2º $7
Reforço aqui que devemos avaliar se as atividades assíncronas seria o mais viável. 
No Art. 2º já expus argumentos referente a esse tópico apontando as vanta
das atividades síncronas.
Sobre o Art 2º $9
O trecho “[...] Caso as condições se tornem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a c
semanal poderá ser diminuída progressivamente.” leva a entender que, mesmo 
com um possível retorno presencial das atividades, as APNPs  icontinuarão e serão 
reduzidas gradativamente. Neste caso, a carga horária semanal de um 
component
APNPs, ou a carga horária das APNPs passariam a ser adicionais? Esse 
questionamento é devido ao tempo dos alunos e também dos docentes destinados 
a tais atividades que deve ser considerado, 
atividades nos mesmos.
Sobre o Art 2º  $12
Entendo que uma opção deve ser dada aos estudantes que não puderem realizar 
as APNPs. Entretanto, considero que pensar em plano de estudos individualizado 
para cada estudante po
planos de estudos alternativos, mas não restringindo
individualizado. Um plano de estudo individualizado requer uma série de fatores 
que devem ser considerados, e nem sempre a sua

Duque de Caxias 

As atividades práticas, como estágios e aulas de laboratório serão realizadas no 
contraturno? O status de aprovação/reprovação dos estudantes ficará suspenso 
enquanto essas atividades práticas são forem realizad
passará para o próximo ciclo (período/ano) com essa pendência? o que acontecerá 
se o estudante não for aprovado, após a aplicação das atividades práticas, já 
estando no próximo ciclo? o estudante terá que cursar o ciclo anterior
ou fará dependência?

Rio de Janeiro Nada a acrescentar.
Paracambi Sim, manter contato para que os alunos não perder a matéria, e ter aula online .

Duque de Caxias 
Difícil compreensão, como disse anteriormente, não poderei me disponibilizar 
sempre para a APNPs tentarei cumprir de acordo com as minhas limitações

Paracambi 

O site poderia ser mais específico para explicar como os alunos poderam entrar 
nas aulas online l, para poderem realizar as atividades. E as medidas de restrição e 
isolamento devem ser seguidas até última ordem

Realengo 
As aulas devem ser o mais explicativas possivel tem matérias que os professorem 
nao corraboram o que dificulta o aprendizado

Rio de Janeiro 

Os seguintes aspectos precisam ser pontuados:
 
- prevalência de pro
- limite de carga horária de atividades síncronas e disciplinas por dia;
- posicionamento contrário ao espelhamento do quadro de horários;
- a flexibilização do plano de disciplina e não colocar o professo
responsável de prover outros meios de aprendizagem ao aluno quando não houver 
o acesso. A instituição deve dar esse acesso e resolver como proceder quando 
este não for realizado.

São João de Meriti Ok 
Nilópolis Nada a sugerir ou comentar.

Realengo 

Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
O termo “opção” remete a essa conclusão. Após as discussões e resultados da 
consulta pública, a decisão por APNPs não deveria ser uma decisão de cada  
Campus ou do IFRJ como um todo? A decisão pelas APNPs deveria ser pautada 
em consenso do IFRJ como um todo. E, na pior das hipóteses, deveria expressar 
uma decisão de cada Campus.  
Sobre o Art 2º $7 
Reforço aqui que devemos avaliar se as atividades assíncronas seria o mais viável. 
No Art. 2º já expus argumentos referente a esse tópico apontando as vanta
das atividades síncronas. 
Sobre o Art 2º $9 
O trecho “[...] Caso as condições se tornem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
semanal poderá ser diminuída progressivamente.” leva a entender que, mesmo 
com um possível retorno presencial das atividades, as APNPs  icontinuarão e serão 
reduzidas gradativamente. Neste caso, a carga horária semanal de um 
componente curricular seria o somatório das atividades presenciais mais as 
APNPs, ou a carga horária das APNPs passariam a ser adicionais? Esse 
questionamento é devido ao tempo dos alunos e também dos docentes destinados 
a tais atividades que deve ser considerado, visando não gerar uma sobrecarga de 
atividades nos mesmos. 
Sobre o Art 2º  $12 
Entendo que uma opção deve ser dada aos estudantes que não puderem realizar 
as APNPs. Entretanto, considero que pensar em plano de estudos individualizado 
para cada estudante pode ser inviável. Para esses casos, deve
planos de estudos alternativos, mas não restringindo-se a um plano de estudo 
individualizado. Um plano de estudo individualizado requer uma série de fatores 
que devem ser considerados, e nem sempre a sua implementação pode viável.
As atividades práticas, como estágios e aulas de laboratório serão realizadas no 
contraturno? O status de aprovação/reprovação dos estudantes ficará suspenso 
enquanto essas atividades práticas são forem realizadas? Nesse caso, o estudante 
passará para o próximo ciclo (período/ano) com essa pendência? o que acontecerá 
se o estudante não for aprovado, após a aplicação das atividades práticas, já 
estando no próximo ciclo? o estudante terá que cursar o ciclo anterior
ou fará dependência? 
Nada a acrescentar. 
Sim, manter contato para que os alunos não perder a matéria, e ter aula online .
Difícil compreensão, como disse anteriormente, não poderei me disponibilizar 
sempre para a APNPs tentarei cumprir de acordo com as minhas limitações
O site poderia ser mais específico para explicar como os alunos poderam entrar 
nas aulas online l, para poderem realizar as atividades. E as medidas de restrição e 

o devem ser seguidas até última ordem 
As aulas devem ser o mais explicativas possivel tem matérias que os professorem 
nao corraboram o que dificulta o aprendizado 
Os seguintes aspectos precisam ser pontuados: 

prevalência de projetos interdisciplinares e atividades assíncronas;
limite de carga horária de atividades síncronas e disciplinas por dia;
posicionamento contrário ao espelhamento do quadro de horários;
a flexibilização do plano de disciplina e não colocar o professo

responsável de prover outros meios de aprendizagem ao aluno quando não houver 
o acesso. A instituição deve dar esse acesso e resolver como proceder quando 
este não for realizado. 

Nada a sugerir ou comentar. 
Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
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O termo “opção” remete a essa conclusão. Após as discussões e resultados da 
consulta pública, a decisão por APNPs não deveria ser uma decisão de cada  
Campus ou do IFRJ como um todo? A decisão pelas APNPs deveria ser pautada 

um todo. E, na pior das hipóteses, deveria expressar 

Reforço aqui que devemos avaliar se as atividades assíncronas seria o mais viável. 
No Art. 2º já expus argumentos referente a esse tópico apontando as vantagens 

O trecho “[...] Caso as condições se tornem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 

arga horária de APNPs 
semanal poderá ser diminuída progressivamente.” leva a entender que, mesmo 
com um possível retorno presencial das atividades, as APNPs  icontinuarão e serão 
reduzidas gradativamente. Neste caso, a carga horária semanal de um 

e curricular seria o somatório das atividades presenciais mais as 
APNPs, ou a carga horária das APNPs passariam a ser adicionais? Esse 
questionamento é devido ao tempo dos alunos e também dos docentes destinados 

visando não gerar uma sobrecarga de 

Entendo que uma opção deve ser dada aos estudantes que não puderem realizar 
as APNPs. Entretanto, considero que pensar em plano de estudos individualizado 

de ser inviável. Para esses casos, deve-se pensar em 
se a um plano de estudo 

individualizado. Um plano de estudo individualizado requer uma série de fatores 
implementação pode viável. 

As atividades práticas, como estágios e aulas de laboratório serão realizadas no 
contraturno? O status de aprovação/reprovação dos estudantes ficará suspenso 

as? Nesse caso, o estudante 
passará para o próximo ciclo (período/ano) com essa pendência? o que acontecerá 
se o estudante não for aprovado, após a aplicação das atividades práticas, já 
estando no próximo ciclo? o estudante terá que cursar o ciclo anterior novamente 

Sim, manter contato para que os alunos não perder a matéria, e ter aula online . 
Difícil compreensão, como disse anteriormente, não poderei me disponibilizar 
sempre para a APNPs tentarei cumprir de acordo com as minhas limitações 
O site poderia ser mais específico para explicar como os alunos poderam entrar 
nas aulas online l, para poderem realizar as atividades. E as medidas de restrição e 

As aulas devem ser o mais explicativas possivel tem matérias que os professorem 

jetos interdisciplinares e atividades assíncronas; 
limite de carga horária de atividades síncronas e disciplinas por dia; 
posicionamento contrário ao espelhamento do quadro de horários; 
a flexibilização do plano de disciplina e não colocar o professor como o 

responsável de prover outros meios de aprendizagem ao aluno quando não houver 
o acesso. A instituição deve dar esse acesso e resolver como proceder quando 

se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 

Tecnologias Digitais de Comunicação e 
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Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto persistirem as 
restrições sanitárias para presença completa dos estudantes nos campi da 
Instituição, respeitando a flexibilidade e a autonomia dos cursos para 
de tais atividades às suas especificidades e realidades próprias.
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir 
para o aumento das de
§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - evitar minimizar pr
evasão nos cursos;
VI - configurar
da aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e competências;
VII - manter o contato acolhedor com os 
ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes 
incluindo os que cumprirem a INSTRUÇÃO
maio de 2020..
§ 3º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
§ 4º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 
curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a permitir que o 
Núcleo Docente Estr
Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam e planejem a 
oferta de APNPs, à luz do PPC, registrando o resultado em ata.
§ 5º O docente deverá descrever as atividades específicas par
de Atividades 
§ 6º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a conexão internet dos 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega do material físico impresso, indêntico ao disponibilizado virtualmente, 
ficará a cargo de cada campi que deverá organizar uma equipe 
planejar junto com os estudantes a forma de cumprir essa entrega.
§ 7º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma di
transdisciplinar. 
§ 8º As APNPs devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos 
do discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição e/ou de orientações ao 
estudante, no período de aplicação da pr
§ 9º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina poderá ser contabilizada para o cumprimento integral do componente 
curricular se os objetivos indicados pelas APNPs forem alcançados. 
§ 10º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.
§ 11º Os componentes curriculares p
carga horária quanto no conteúdo. 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas 
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Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto persistirem as 
restrições sanitárias para presença completa dos estudantes nos campi da 
Instituição, respeitando a flexibilidade e a autonomia dos cursos para 
de tais atividades às suas especificidades e realidades próprias.
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.
§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;

rganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
evitar minimizar prejuízos retrocessos de na aprendizagem e o aumento da 

evasão nos cursos; 
configurar-se como uma estratégia de para manutenção dos objetivos gerais 

da aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e competências;
manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do 

ambiente físico do campus; e, 
priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 

ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes 
incluindo os que cumprirem a INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PROEN nº 03, 15 de 
maio de 2020.. 
§ 3º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
§ 4º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 
curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a permitir que o 
Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a Coordenação de 
Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam e planejem a 
oferta de APNPs, à luz do PPC, registrando o resultado em ata.
§ 5º O docente deverá descrever as atividades específicas par
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 
§ 6º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega do material físico impresso, indêntico ao disponibilizado virtualmente, 
ficará a cargo de cada campi que deverá organizar uma equipe 
planejar junto com os estudantes a forma de cumprir essa entrega.
§ 7º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar.  
§ 8º As APNPs devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos 
do discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição e/ou de orientações ao 
estudante, no período de aplicação da presente Resolução.
§ 9º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina poderá ser contabilizada para o cumprimento integral do componente 
curricular se os objetivos indicados pelas APNPs forem alcançados. 

abe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.
§ 11º Os componentes curriculares poderão aproveitar as APNPs 100%, tanto na 
carga horária quanto no conteúdo.  
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
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Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto persistirem as 
restrições sanitárias para presença completa dos estudantes nos campi da 
Instituição, respeitando a flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação 
de tais atividades às suas especificidades e realidades próprias. 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir 

sigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 

rganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 

ejuízos retrocessos de na aprendizagem e o aumento da 

se como uma estratégia de para manutenção dos objetivos gerais 
da aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e competências; 

estudantes, enquanto afastados do 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes 

DE SERVIÇO PROEN nº 03, 15 de 

§ 3º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 
§ 4º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 
curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a permitir que o 

uturante (NDE), o Colegiado de Curso e a Coordenação de 
Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam e planejem a 
oferta de APNPs, à luz do PPC, registrando o resultado em ata. 
§ 5º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 

§ 6º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

A entrega do material físico impresso, indêntico ao disponibilizado virtualmente, 
ficará a cargo de cada campi que deverá organizar uma equipe de servidores para 
planejar junto com os estudantes a forma de cumprir essa entrega. 
§ 7º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 

sciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

§ 8º As APNPs devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos 
do discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição e/ou de orientações ao 

esente Resolução. 
§ 9º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina poderá ser contabilizada para o cumprimento integral do componente 
curricular se os objetivos indicados pelas APNPs forem alcançados.  

abe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes. 

oderão aproveitar as APNPs 100%, tanto na 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 

pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
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deverá ser diminuída progressivamente.
§ 13º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas,
oferta quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
§ 14º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, 
serão adotadas medidas específicas para an
âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 
§ 15º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas
direito a um plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso.  
     § 16º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Di
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
§ 17º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Concordo 

Nilópolis 

No Paragrafo 1º menciona
qualidade". Entendo 
acessibilidade aos alunos, e porque não docentes, que  necessitam. Correto?
Paragrafo 14º  considero que pode ser inviável, pois este documento está sendo 
ainda discutido. A aplicação deste item seria ape
isolamento social ao longo de 2021.

Engenheiro Paulo de 
Frontin De acordo.

Nilópolis 

ART2 § 1 –
qualidade...” .
Proposta:  de que maneira será feita a 
material de equipamento e rede para acesso de internet adequado? Como isso não 
poderá impactar no aumento das desigualdades? É o caso de pensar propostas 
alternativas de COMPLEMENTAR e não de SUBSTITUIR o trabalho presen
através de adequação do calendário escolar 
desigualdade.
 
O § 1º diz que as APNP “consistem em estratégias que visam ofertar os conteúdos 
e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente curricular”. Assim, 
de acordo com os textos, há uma relação entre APNP 
conteúdos 
possível perceber no texto a indicação de substituição das aulas presenciais e a 
manutenção do modelo de en
forma remota. Esta experiência já se mostrou fracassada em outros sistemas de 
ensino que fizeram esta opção.
 Em relação à entrega de material físico, como seria a logística? quem vai imprimir 
material, considerando que papel é veículo de transmissão de COVID. Como fica a 
situação para estudantes que não tem gratuidade no transporte? No Estado as 
apostilas do 1 bimestre não chegaram pelos correios na casa dos estudantes. E no 
caso de estudantes com necess
deste estudante tendo em vista que ele não teria acompanhamento online, se for o 
caso. Tem esse mapeamento na instituição do perfil dos estudantes?
 
§ 2º, ponto I, o termo utilizado nesse contexto é distancia
para contaminados.
ponto III - Aqui a minuta segue em uma concepção conteudista. A questão 
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deverá ser diminuída progressivamente. 
§ 13º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
§ 14º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, 
serão adotadas medidas específicas para análise individual de casa caso, no 
âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.  
§ 15º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão o 
direito a um plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso.  

§ 16º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Nacionais Curriculares 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
§ 17º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 

mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio. 

 
No Paragrafo 1º menciona-se " acesso educacional universal, inclusivo e de 
qualidade". Entendo que as aulas começarão após a entrega dos "kits" de 
acessibilidade aos alunos, e porque não docentes, que  necessitam. Correto?
Paragrafo 14º  considero que pode ser inviável, pois este documento está sendo 
ainda discutido. A aplicação deste item seria apenas no cenário de continuidade do 
isolamento social ao longo de 2021. 

De acordo. 
– redação:  “... manter o acesso educacional universal, inclusivo e de 

qualidade...” . 
Proposta:  de que maneira será feita a garantia deste acesso? Fornecimento 
material de equipamento e rede para acesso de internet adequado? Como isso não 
poderá impactar no aumento das desigualdades? É o caso de pensar propostas 
alternativas de COMPLEMENTAR e não de SUBSTITUIR o trabalho presen
através de adequação do calendário escolar – de modo a evitar o aumento da 
desigualdade. 

O § 1º diz que as APNP “consistem em estratégias que visam ofertar os conteúdos 
e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente curricular”. Assim, 

acordo com os textos, há uma relação entre APNP - carga horária
conteúdos -  componentes curriculares - calendário acadêmico. Portanto, é 
possível perceber no texto a indicação de substituição das aulas presenciais e a 
manutenção do modelo de ensino conteudista e disciplinar que agora se daria de 
forma remota. Esta experiência já se mostrou fracassada em outros sistemas de 
ensino que fizeram esta opção. 
Em relação à entrega de material físico, como seria a logística? quem vai imprimir 

considerando que papel é veículo de transmissão de COVID. Como fica a 
situação para estudantes que não tem gratuidade no transporte? No Estado as 
apostilas do 1 bimestre não chegaram pelos correios na casa dos estudantes. E no 
caso de estudantes com necessidades específicas, como seria o acompanhamento 
deste estudante tendo em vista que ele não teria acompanhamento online, se for o 
caso. Tem esse mapeamento na instituição do perfil dos estudantes?

§ 2º, ponto I, o termo utilizado nesse contexto é distanciamento social, isolamento é 
para contaminados. 

Aqui a minuta segue em uma concepção conteudista. A questão 
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§ 13º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 

deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta quando for possível o retorno às atividades presenciais.  
§ 14º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, 

álise individual de casa caso, no 
âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 

§ 15º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão o 

direito a um plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso.   
§ 16º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 

especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 

retrizes Nacionais Curriculares 
CNE, ficando vedada a 

substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 
§ 17º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 

mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 

se " acesso educacional universal, inclusivo e de 
que as aulas começarão após a entrega dos "kits" de 

acessibilidade aos alunos, e porque não docentes, que  necessitam. Correto? 
Paragrafo 14º  considero que pode ser inviável, pois este documento está sendo 

nas no cenário de continuidade do 

redação:  “... manter o acesso educacional universal, inclusivo e de 

garantia deste acesso? Fornecimento 
material de equipamento e rede para acesso de internet adequado? Como isso não 
poderá impactar no aumento das desigualdades? É o caso de pensar propostas 
alternativas de COMPLEMENTAR e não de SUBSTITUIR o trabalho presencial 

de modo a evitar o aumento da 

O § 1º diz que as APNP “consistem em estratégias que visam ofertar os conteúdos 
e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente curricular”. Assim, 

carga horária- ensino - 
calendário acadêmico. Portanto, é 

possível perceber no texto a indicação de substituição das aulas presenciais e a 
sino conteudista e disciplinar que agora se daria de 

forma remota. Esta experiência já se mostrou fracassada em outros sistemas de 

Em relação à entrega de material físico, como seria a logística? quem vai imprimir 
considerando que papel é veículo de transmissão de COVID. Como fica a 

situação para estudantes que não tem gratuidade no transporte? No Estado as 
apostilas do 1 bimestre não chegaram pelos correios na casa dos estudantes. E no 

idades específicas, como seria o acompanhamento 
deste estudante tendo em vista que ele não teria acompanhamento online, se for o 
caso. Tem esse mapeamento na instituição do perfil dos estudantes? 

mento social, isolamento é 

Aqui a minuta segue em uma concepção conteudista. A questão 
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fundamental que não é abordada nesta minuta é: como seria possível conseguir 
uma aprendizagem significativa de forma totalmente remota e e
pandemia?  Daí a necessidade de um debate mais profundo de como se dá a 
aprendizagem signficativa.
Ponto IV - 
condições de manter uma “rotina básica de estudos” é temerosa a prop
APNPs que se referem, como está no texto até aqui, a carga horária
conteúdos 
fundamental, que não é abordada na minuta, é a necessidade de se basear em um 
conceito ampliado d
conteúdos essenciais dos componentes curriculares mas que pode sim envolver os 
mesmos quando há uma conexão necessária entre conteúdos e realidade. Porém, 
os conteúdos e disciplinas não podem ser o 
rotina básica? Como estabelecer uma rotina de estudos neste momento de 
pandemia, principalmente para os estudantes com condições socioeconomicas 
desfavoraveis.
ponto V -  
aprendizagem aqui. Qual é a noção de aprendizagem que perpassa a minuta 
quando há a referência a “retrocessos de aprendizagem”? Esta discussão é 
fundamental.
 
 
§ 4 – redação: “...Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, 
juntamente com a direção de ensino...” e “...A opção por APNPs deve ser 
registrada pelo docente nominalmente....”
 
Proposta: Cabe à equipe, com apoio da coordenação....
O que significa “opção”. Não está claro. Caso algum professor opte por não realizar 
APNPs, como isso será contabilizado para carga horária do curso? O aluno fará 
dependência? Será aprovado automaticamente? Ele fará apenas essa disciplina no 
retorno? Ou vale para todos ou não vale? 
 
§ 5 - enquanto durar a pandemia e a impossibilidade de algum 
presencial, como seria possível algum tipo contato entre aluno e professor 
efetivação do processo de ensino
tecnologia digital de informações e comunicação? Como assegurar a interação 
direta professo
 
§ 6 - como essa adequação será medida? A DTEIN poderia emitir uma orientação, 
de forma que alguns não extrapolem ou realizem práticas inadequadas ao 
contexto. 
 
§ 7 – redação: “.... a carga h
Proposta: Como calcular o tempo de carga horária da disciplina para o aluno e para 
o professor?
DEVE haver um regulamento específico com essa equivalência de carga horária
Essa equivalência é problemá
diferente do presencial e um estudante que tenha CH de 20h semanais, não vai 
passar 20h olhando para um computador ou material impresso estudando, além de 
não ser producente, ocasiona uma discrepância e
é realizável. Novamente, há inviabilidade, neste momento, de pensar em termos de 
disciplinas, de componentes curriculares isolados)
 
Destaco ainda que o Manual de Orientação (2019
de Pediatria,
mental tais como: ansiedade, depressão, irritabilidade; transtorno do sono; 
problemas visuais, miopia e síndrome  visual do computador; transtornos posturais 
e músculo
idades entre 11 e 18 anos deve ter limitado o tempo de telas e jogos de 
videogames a 2
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fundamental que não é abordada nesta minuta é: como seria possível conseguir 
uma aprendizagem significativa de forma totalmente remota e e
pandemia?  Daí a necessidade de um debate mais profundo de como se dá a 
aprendizagem signficativa. 

 em um momento no qual não há certeza de que os alunos tenham 
condições de manter uma “rotina básica de estudos” é temerosa a prop
APNPs que se referem, como está no texto até aqui, a carga horária
conteúdos -  componentes curriculares - calendário acadêmico. A questão 
fundamental, que não é abordada na minuta, é a necessidade de se basear em um 
conceito ampliado de escola e de formação de sujeitos que vai muito além dos 
conteúdos essenciais dos componentes curriculares mas que pode sim envolver os 
mesmos quando há uma conexão necessária entre conteúdos e realidade. Porém, 
os conteúdos e disciplinas não podem ser o ponto de partida. O que se entende por 
rotina básica? Como estabelecer uma rotina de estudos neste momento de 
pandemia, principalmente para os estudantes com condições socioeconomicas 
desfavoraveis. 

é necessária uma discussão sobre o que está se
aprendizagem aqui. Qual é a noção de aprendizagem que perpassa a minuta 
quando há a referência a “retrocessos de aprendizagem”? Esta discussão é 
fundamental. 

redação: “...Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, 
ntamente com a direção de ensino...” e “...A opção por APNPs deve ser 

registrada pelo docente nominalmente....” 

Proposta: Cabe à equipe, com apoio da coordenação.... 
O que significa “opção”. Não está claro. Caso algum professor opte por não realizar 

, como isso será contabilizado para carga horária do curso? O aluno fará 
dependência? Será aprovado automaticamente? Ele fará apenas essa disciplina no 
retorno? Ou vale para todos ou não vale?  

enquanto durar a pandemia e a impossibilidade de algum 
presencial, como seria possível algum tipo contato entre aluno e professor 
efetivação do processo de ensino-aprendizagem - sem a mediação de alguma 
tecnologia digital de informações e comunicação? Como assegurar a interação 
direta professor aluno necessária para a qualidade do processo de aprendizagem)

como essa adequação será medida? A DTEIN poderia emitir uma orientação, 
de forma que alguns não extrapolem ou realizem práticas inadequadas ao 

redação: “.... a carga horária total semanal da disciplina será equivalente ..”
Proposta: Como calcular o tempo de carga horária da disciplina para o aluno e para 
o professor? 
DEVE haver um regulamento específico com essa equivalência de carga horária
Essa equivalência é problemática, primeiro pelo tempo cronológico a distância ser 
diferente do presencial e um estudante que tenha CH de 20h semanais, não vai 
passar 20h olhando para um computador ou material impresso estudando, além de 
não ser producente, ocasiona uma discrepância entre o que é pedido dele e o que 
é realizável. Novamente, há inviabilidade, neste momento, de pensar em termos de 
disciplinas, de componentes curriculares isolados) 

Destaco ainda que o Manual de Orientação (2019-2021) da Sociedade Brasileira 
de Pediatria, alerta para os principais problemas na era digital: problemas de saúde 
mental tais como: ansiedade, depressão, irritabilidade; transtorno do sono; 
problemas visuais, miopia e síndrome  visual do computador; transtornos posturais 

-esqueléticos, dentre outros.  E ainda, orienta que adolescentes com 
idades entre 11 e 18 anos deve ter limitado o tempo de telas e jogos de 
videogames a 2-3 horas/dia. Diante disto, como exigir a mesma carga horária 
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fundamental que não é abordada nesta minuta é: como seria possível conseguir 
uma aprendizagem significativa de forma totalmente remota e em um contexto de 
pandemia?  Daí a necessidade de um debate mais profundo de como se dá a 

em um momento no qual não há certeza de que os alunos tenham 
condições de manter uma “rotina básica de estudos” é temerosa a proposição de 
APNPs que se referem, como está no texto até aqui, a carga horária- ensino - 

calendário acadêmico. A questão 
fundamental, que não é abordada na minuta, é a necessidade de se basear em um 

e escola e de formação de sujeitos que vai muito além dos 
conteúdos essenciais dos componentes curriculares mas que pode sim envolver os 
mesmos quando há uma conexão necessária entre conteúdos e realidade. Porém, 

ponto de partida. O que se entende por 
rotina básica? Como estabelecer uma rotina de estudos neste momento de 
pandemia, principalmente para os estudantes com condições socioeconomicas 

é necessária uma discussão sobre o que está sendo considerado 
aprendizagem aqui. Qual é a noção de aprendizagem que perpassa a minuta 
quando há a referência a “retrocessos de aprendizagem”? Esta discussão é 

redação: “...Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, 
ntamente com a direção de ensino...” e “...A opção por APNPs deve ser 

O que significa “opção”. Não está claro. Caso algum professor opte por não realizar 
, como isso será contabilizado para carga horária do curso? O aluno fará 

dependência? Será aprovado automaticamente? Ele fará apenas essa disciplina no 

enquanto durar a pandemia e a impossibilidade de algum momento 
presencial, como seria possível algum tipo contato entre aluno e professor - para e 

sem a mediação de alguma 
tecnologia digital de informações e comunicação? Como assegurar a interação 

r aluno necessária para a qualidade do processo de aprendizagem) 

como essa adequação será medida? A DTEIN poderia emitir uma orientação, 
de forma que alguns não extrapolem ou realizem práticas inadequadas ao 

orária total semanal da disciplina será equivalente ..” 
Proposta: Como calcular o tempo de carga horária da disciplina para o aluno e para 

DEVE haver um regulamento específico com essa equivalência de carga horária 
tica, primeiro pelo tempo cronológico a distância ser 

diferente do presencial e um estudante que tenha CH de 20h semanais, não vai 
passar 20h olhando para um computador ou material impresso estudando, além de 

ntre o que é pedido dele e o que 
é realizável. Novamente, há inviabilidade, neste momento, de pensar em termos de 

2021) da Sociedade Brasileira 
alerta para os principais problemas na era digital: problemas de saúde 

mental tais como: ansiedade, depressão, irritabilidade; transtorno do sono; 
problemas visuais, miopia e síndrome  visual do computador; transtornos posturais 

ntre outros.  E ainda, orienta que adolescentes com 
idades entre 11 e 18 anos deve ter limitado o tempo de telas e jogos de 

3 horas/dia. Diante disto, como exigir a mesma carga horária 
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presencial em APNP?
 
§ 8 -  divulgar como? não seriam os
aprendizagem? Talvez essa lógica centralizadora sobrecarregue as chefias.
 
§ 9 - a substituição integral é uma proposta contrária até aos pressupostos da 
educação a distância, que prevêem encontros presenciais ao l
formativo, sem contar os problemas para inclusão digital, desigualdade social, os 
inerentes à realidade de uma pandemia, dificuldades de aprendizagem e outros 
que são desconsiderados ao esgotar a ambiência de um componente ou a reunião 
interdisciplinar de componentes curriculares de forma não presencial.
 
§ 10 - todos os componentes curriculares deverão ser reprogramados tendo em 
vista: a) a necessidade de planejamentos e projeções que relacionem o calendário 
letivo de 2020 
possível ter 30 alunos em uma sala de aula. Esta reprogramação dos componentes 
curriculares precisa acontecer antes do retorno do calendário acadêmico.
 
§ 12 - tendo em vista a impossibilidade de algum es
diversos motivos, seria importante entender:  a) em que momento o estudante faria 
este plano de estudos individualizado? b) o estudante cumpriria a carga horária de 
diferentes disciplinas em plano de estudos individualizado? 
 
Por fim, a elaboração do PEI requer trabalho coletivo, multiprofissional, 
interdisciplinar e intersetorial. O debate em torno da permanência e do êxito 
dos/das estudantes, inclusive no que tange à elaboração do PEI, envolve uma 
multiplicidade de determin
pessoais e econômicas, que foram agravadas com a pandemia da COVID
assim como fatores internos à própria instituição. Neste sentido, o trabalho dos/as 
educadores/as do IFRJ precisa ser orientado a 
responsabilidades partilhadas e/ou compartilhadas, abrangendo tanto articulações 
com as demais políticas sociais setoriais, quanto articulação intrainstitucional para 
a sua efetividade. Inclusive, a contribuição de psicólogos e ass
construção do PEI demanda atendimento ao estudante (entrevista social, por 
exemplo) e seus familiares. Como realizar este atendimento? Como seria esse 
contato? Teremos telefone institucional? Como fica a questão do sigilo das 
entrevistas e questões relacionadas às orientações dos conselhos profissionais?

Rio de Janeiro 

Quanto às aulas práticas, acho sem cabimento realizá
uma ideia péssima, a não ser que, no retorno, as equipes e coordenadores de 
disciplina s
estudantes. Se não for possível, acho que NENHUMA aula prática deve ser 
ofertada de forma remota, mesmo que em caráter demonstrativo.
 
Mais uma vez, reforço que o novo sistema APNPs irá sobre
professores e, por uma redução de carga horária, defendo que o aprendizado ficará 
incompleto.

Volta Redonda 

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua mo
outra razão apresentada pelo estudante, mesmo após a oferta de recursos 
tecnológicos disponibilizados pelo IFRJ, avaliada e aceita pelo colegiado de curso, 
com o apoio de equipe multiprofissional (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)
o direito a um plano de estudos individualizado elaborado pelo(s) docente(s) 
regente(s) das APNPs, com apoio da equipe multiprofissional e aprovado pelo 
colegiado de curso.

Niterói Concordo 
Niterói Concordo plenamente
Niterói Concordo 

Rio de Janeiro Nada a acrescentar.

Paracambi 
(ANTIGO ART. 20) Art. 2º Deverão ser garantidas aos estudantes em 
vulnerabilidade social todas as condições necessárias para viabilizar a participação 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
presencial em APNP? 

divulgar como? não seriam os docentes a postar no ambiente virtual de 
aprendizagem? Talvez essa lógica centralizadora sobrecarregue as chefias.

a substituição integral é uma proposta contrária até aos pressupostos da 
educação a distância, que prevêem encontros presenciais ao l
formativo, sem contar os problemas para inclusão digital, desigualdade social, os 
inerentes à realidade de uma pandemia, dificuldades de aprendizagem e outros 
que são desconsiderados ao esgotar a ambiência de um componente ou a reunião 

erdisciplinar de componentes curriculares de forma não presencial.

todos os componentes curriculares deverão ser reprogramados tendo em 
vista: a) a necessidade de planejamentos e projeções que relacionem o calendário 
letivo de 2020 - 2021 e 2022 e as implicações disto. b) a probabilidade de não ser 
possível ter 30 alunos em uma sala de aula. Esta reprogramação dos componentes 
curriculares precisa acontecer antes do retorno do calendário acadêmico.

tendo em vista a impossibilidade de algum estudante realizar as APNPs, por 
diversos motivos, seria importante entender:  a) em que momento o estudante faria 
este plano de estudos individualizado? b) o estudante cumpriria a carga horária de 
diferentes disciplinas em plano de estudos individualizado? 

Por fim, a elaboração do PEI requer trabalho coletivo, multiprofissional, 
interdisciplinar e intersetorial. O debate em torno da permanência e do êxito 
dos/das estudantes, inclusive no que tange à elaboração do PEI, envolve uma 
multiplicidade de determinações e necessidades sociais, psicológicas, culturais, 
pessoais e econômicas, que foram agravadas com a pandemia da COVID
assim como fatores internos à própria instituição. Neste sentido, o trabalho dos/as 
educadores/as do IFRJ precisa ser orientado a partir da perspectiva de 
responsabilidades partilhadas e/ou compartilhadas, abrangendo tanto articulações 
com as demais políticas sociais setoriais, quanto articulação intrainstitucional para 
a sua efetividade. Inclusive, a contribuição de psicólogos e ass
construção do PEI demanda atendimento ao estudante (entrevista social, por 
exemplo) e seus familiares. Como realizar este atendimento? Como seria esse 
contato? Teremos telefone institucional? Como fica a questão do sigilo das 

s e questões relacionadas às orientações dos conselhos profissionais?
Quanto às aulas práticas, acho sem cabimento realizá-las no formato virtual. Acho 
uma ideia péssima, a não ser que, no retorno, as equipes e coordenadores de 
disciplina se comprometam em ofertar novamente às aulas e atividades para os 
estudantes. Se não for possível, acho que NENHUMA aula prática deve ser 
ofertada de forma remota, mesmo que em caráter demonstrativo.

Mais uma vez, reforço que o novo sistema APNPs irá sobre
professores e, por uma redução de carga horária, defendo que o aprendizado ficará 
incompleto. 
§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por 
outra razão apresentada pelo estudante, mesmo após a oferta de recursos 
tecnológicos disponibilizados pelo IFRJ, avaliada e aceita pelo colegiado de curso, 
com o apoio de equipe multiprofissional (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)
o direito a um plano de estudos individualizado elaborado pelo(s) docente(s) 
regente(s) das APNPs, com apoio da equipe multiprofissional e aprovado pelo 
colegiado de curso. 

 
Concordo plenamente 

 
Nada a acrescentar. 
(ANTIGO ART. 20) Art. 2º Deverão ser garantidas aos estudantes em 
vulnerabilidade social todas as condições necessárias para viabilizar a participação 
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docentes a postar no ambiente virtual de 
aprendizagem? Talvez essa lógica centralizadora sobrecarregue as chefias. 

a substituição integral é uma proposta contrária até aos pressupostos da 
educação a distância, que prevêem encontros presenciais ao longo do processo 
formativo, sem contar os problemas para inclusão digital, desigualdade social, os 
inerentes à realidade de uma pandemia, dificuldades de aprendizagem e outros 
que são desconsiderados ao esgotar a ambiência de um componente ou a reunião 

erdisciplinar de componentes curriculares de forma não presencial. 

todos os componentes curriculares deverão ser reprogramados tendo em 
vista: a) a necessidade de planejamentos e projeções que relacionem o calendário 

as implicações disto. b) a probabilidade de não ser 
possível ter 30 alunos em uma sala de aula. Esta reprogramação dos componentes 
curriculares precisa acontecer antes do retorno do calendário acadêmico. 

tudante realizar as APNPs, por 
diversos motivos, seria importante entender:  a) em que momento o estudante faria 
este plano de estudos individualizado? b) o estudante cumpriria a carga horária de 
diferentes disciplinas em plano de estudos individualizado?  

Por fim, a elaboração do PEI requer trabalho coletivo, multiprofissional, 
interdisciplinar e intersetorial. O debate em torno da permanência e do êxito 
dos/das estudantes, inclusive no que tange à elaboração do PEI, envolve uma 

ações e necessidades sociais, psicológicas, culturais, 
pessoais e econômicas, que foram agravadas com a pandemia da COVID-19, 
assim como fatores internos à própria instituição. Neste sentido, o trabalho dos/as 

partir da perspectiva de 
responsabilidades partilhadas e/ou compartilhadas, abrangendo tanto articulações 
com as demais políticas sociais setoriais, quanto articulação intrainstitucional para 
a sua efetividade. Inclusive, a contribuição de psicólogos e assistentes sociais na 
construção do PEI demanda atendimento ao estudante (entrevista social, por 
exemplo) e seus familiares. Como realizar este atendimento? Como seria esse 
contato? Teremos telefone institucional? Como fica a questão do sigilo das 

s e questões relacionadas às orientações dos conselhos profissionais? 
las no formato virtual. Acho 

uma ideia péssima, a não ser que, no retorno, as equipes e coordenadores de 
e comprometam em ofertar novamente às aulas e atividades para os 

estudantes. Se não for possível, acho que NENHUMA aula prática deve ser 
ofertada de forma remota, mesmo que em caráter demonstrativo. 

Mais uma vez, reforço que o novo sistema APNPs irá sobrecarregar alunos e 
professores e, por uma redução de carga horária, defendo que o aprendizado ficará 

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
dalidade de ensino ou por 

outra razão apresentada pelo estudante, mesmo após a oferta de recursos 
tecnológicos disponibilizados pelo IFRJ, avaliada e aceita pelo colegiado de curso, 
com o apoio de equipe multiprofissional (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros) terão 
o direito a um plano de estudos individualizado elaborado pelo(s) docente(s) 
regente(s) das APNPs, com apoio da equipe multiprofissional e aprovado pelo 

(ANTIGO ART. 20) Art. 2º Deverão ser garantidas aos estudantes em 
vulnerabilidade social todas as condições necessárias para viabilizar a participação 



Pró

 

e realização das APNPs. 
§ 1º O início das APNPs está condicionado
deste artigo e sua manutenção está sujeita a constante avaliação. 
§ 2º A constatação de exclusão educacional, por parte dos respectivos Campi, 
acarretará a suspensão das APNPs.

Volta Redonda 

Após 6 meses de pandemia 
as actividades presenciais de forma segura então utilizar o Ensino Remoto 
enquanto não podemos voltar a realidade é uma forma de não deixar ninguém 
prejudicado enquanto passamos por esse momento

Rio de Janeiro 

Art 2o     
§12: Sugerimos que haja uma discussão mais ampliada e detalhada sobre o tema 
abordado neste parágrafo  priorizando conhecer as individualidades dos nossos  
estudantes, evitando injustiças.

Pinheiral 
Manter os alunos ligados a 
muito para o bem estar deles.

Arraial do Cabo ciente e de acordo

Duque de Caxias 

§2ª III o termo “objetivos essenciais” passa a impressão que temos conteúdos não 
essenciais em nossos Planos de Curso
deste termo. Sugestões: “Específicos” ou”Fundamentais” ou “Basilares” ou 
“prioritários”
Além disso, A IS 1 / 2017 da ainda Proet usa o termo "Plano de curso" para os 
cursos técnicos, ao invés de PPC´s, usado apenas n
(Campus Duque de Caxias)
4º Tal decisão não deve ser docente e sim do colegiado. Mais à frente, a opção por 
APNP deve ser indicada pelo colegiado.
§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas, as direções de ensino e colegiado de curso acompanhar o 
planejamento periódico e a ampla divulgação de agenda das APNPs, com base 
nestas diretrizes e visando à melhor organização dos estudos discentes. (Campus 
Duque de Caxias)

Volta Redonda 

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por 
outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso, 
com o apoio de equipe multi
o direito a um plano de estudos individualizado elaborado pelo(s) docente(s) 
regente(s) das APNPs, com apoio da equipe multiprofissional e aprovado pelo 
colegiado de curso.

Rio de Janeiro 

Todos os ato
alunos e bom desempenho das atividades e mensuração dos resultados, assim 
como das avaliações.

Volta Redonda 

CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA 
 
Neste cenário de excepcionalid
aulas presenciais, devem
que não excluam grupos de alunos e professores e que não criem situações de 
pressão de grande volume de atividades e de cobranças
de atividades e avaliações. Para isso, deve haver um período inicial (no mínimo um 
mês) com pouca quantidade de materiais e atividades a fim de os alunos se 
adaptarem e também a fim de observar e avaliar a relação dos alunos com u
nova forma de estudar e com o acesso às tecnologias. Além disso, seria 
necessário redefinir estratégias e critérios de avaliação que não criassem situações 
de reprovação.
 
§ 4o Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente 
com a direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 
curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio 
de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de Atividades 
1) específicas para o p
docente nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a ser 
encaminhada, para ciência, à PROEN.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
e realização das APNPs.  
§ 1º O início das APNPs está condicionado ao atendimento do disposto no caput 
deste artigo e sua manutenção está sujeita a constante avaliação. 
§ 2º A constatação de exclusão educacional, por parte dos respectivos Campi, 
acarretará a suspensão das APNPs. 
Após 6 meses de pandemia no Brasil podemos dizer que não é possível voltar com 
as actividades presenciais de forma segura então utilizar o Ensino Remoto 
enquanto não podemos voltar a realidade é uma forma de não deixar ninguém 
prejudicado enquanto passamos por esse momento 

§12: Sugerimos que haja uma discussão mais ampliada e detalhada sobre o tema 
abordado neste parágrafo  priorizando conhecer as individualidades dos nossos  
estudantes, evitando injustiças. 
Manter os alunos ligados a instituição e aos amigos de uma forma remota, ajudariia 
muito para o bem estar deles. 
ciente e de acordo 
§2ª III o termo “objetivos essenciais” passa a impressão que temos conteúdos não 
essenciais em nossos Planos de Curso e PPC´s, desta forma sugerimos revisão 
deste termo. Sugestões: “Específicos” ou”Fundamentais” ou “Basilares” ou 
“prioritários” 
Além disso, A IS 1 / 2017 da ainda Proet usa o termo "Plano de curso" para os 
cursos técnicos, ao invés de PPC´s, usado apenas nos cursos de graduação. 
(Campus Duque de Caxias) 
4º Tal decisão não deve ser docente e sim do colegiado. Mais à frente, a opção por 
APNP deve ser indicada pelo colegiado. 
§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico

cas, as direções de ensino e colegiado de curso acompanhar o 
planejamento periódico e a ampla divulgação de agenda das APNPs, com base 
nestas diretrizes e visando à melhor organização dos estudos discentes. (Campus 
Duque de Caxias) 

estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por 
outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso, 
com o apoio de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros) terão 
o direito a um plano de estudos individualizado elaborado pelo(s) docente(s) 
regente(s) das APNPs, com apoio da equipe multiprofissional e aprovado pelo 
colegiado de curso. 
Todos os atores devem participar, contribuindo para melhorar a assistência aos 
alunos e bom desempenho das atividades e mensuração dos resultados, assim 
como das avaliações. 
CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA 

Neste cenário de excepcionalidade e na ausência de perspectivas de retorno às 
aulas presenciais, devem-se considerar, para a realização das APNPs, condições 
que não excluam grupos de alunos e professores e que não criem situações de 
pressão de grande volume de atividades e de cobranças rígidas quanto a retorno 
de atividades e avaliações. Para isso, deve haver um período inicial (no mínimo um 
mês) com pouca quantidade de materiais e atividades a fim de os alunos se 
adaptarem e também a fim de observar e avaliar a relação dos alunos com u
nova forma de estudar e com o acesso às tecnologias. Além disso, seria 
necessário redefinir estratégias e critérios de avaliação que não criassem situações 
de reprovação. 

§ 4o Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente 
direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 

curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio 
de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de Atividades 
1) específicas para o período. A opção por APNPs deve ser registrada pelo 
docente nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a ser 
encaminhada, para ciência, à PROEN. 
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ao atendimento do disposto no caput 
deste artigo e sua manutenção está sujeita a constante avaliação.  
§ 2º A constatação de exclusão educacional, por parte dos respectivos Campi, 

no Brasil podemos dizer que não é possível voltar com 
as actividades presenciais de forma segura então utilizar o Ensino Remoto 
enquanto não podemos voltar a realidade é uma forma de não deixar ninguém 

§12: Sugerimos que haja uma discussão mais ampliada e detalhada sobre o tema 
abordado neste parágrafo  priorizando conhecer as individualidades dos nossos  

instituição e aos amigos de uma forma remota, ajudariia 

§2ª III o termo “objetivos essenciais” passa a impressão que temos conteúdos não 
e PPC´s, desta forma sugerimos revisão 

deste termo. Sugestões: “Específicos” ou”Fundamentais” ou “Basilares” ou 

Além disso, A IS 1 / 2017 da ainda Proet usa o termo "Plano de curso" para os 
os cursos de graduação. 

4º Tal decisão não deve ser docente e sim do colegiado. Mais à frente, a opção por 

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
cas, as direções de ensino e colegiado de curso acompanhar o 

planejamento periódico e a ampla divulgação de agenda das APNPs, com base 
nestas diretrizes e visando à melhor organização dos estudos discentes. (Campus 

estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por 
outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso, 

profissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros) terão 
o direito a um plano de estudos individualizado elaborado pelo(s) docente(s) 
regente(s) das APNPs, com apoio da equipe multiprofissional e aprovado pelo 

res devem participar, contribuindo para melhorar a assistência aos 
alunos e bom desempenho das atividades e mensuração dos resultados, assim 

CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA  

ade e na ausência de perspectivas de retorno às 
se considerar, para a realização das APNPs, condições 

que não excluam grupos de alunos e professores e que não criem situações de 
rígidas quanto a retorno 

de atividades e avaliações. Para isso, deve haver um período inicial (no mínimo um 
mês) com pouca quantidade de materiais e atividades a fim de os alunos se 
adaptarem e também a fim de observar e avaliar a relação dos alunos com uma 
nova forma de estudar e com o acesso às tecnologias. Além disso, seria 
necessário redefinir estratégias e critérios de avaliação que não criassem situações 

§ 4o Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente 
direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 

curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio 
de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de Atividades - APNPs (Anexo 

eríodo. A opção por APNPs deve ser registrada pelo 
docente nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a ser 
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TROCAR POR “Cabe ao docente e ao grupo de docentes das turmas em questão”
 
§ 6o As APNPs devem ser p
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar. Além disso, devem ser organizadas de form
de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de 
orientações ao estudante, no período de aplicação da presente Resolução. 
 
TROCAR POR: “pelos professores de cada turma e/ou período, mediante reuniões 
de equipe de professores da disciplina, do núcleo a que se vinculam e dos 
respectivos colegiados de cursos”
 
ACRESCENTAR “sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de 
orientações ao estudante e ao docente, no período de aplicação da presente 
Resolução.”
 
§7 - É necessário, principalmente no momento inicial, que as disciplinas (quando 
possível/ ao menos em parte) sejam reorganizadas de outra forma, como em 
módulos, por exemplo, divididas em grupos por período, para que o aluno possa 
cursar poucas disciplina
gerando sobrecarga inicial. A carga horária de disciplinas presenciais não pode 
equivaler totalmente à carga virtual. Os professores, por conta da falta de vivência, 
poderão fazer essa equivalência de
vídeos, documentos, reuniões e atividades. Por isso, é necessário que as 
definições dessa carga horária, assim como a carga total a ser oferecida por 
período, sejam delimitadas de forma mais clara no documento 
forma institucional pelas direções.
 
§ 7o Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o 
tempo para os mesmos desenvolverem 
dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias. 
 
TROCAR POR: “será equivalente ao somatório do tempo para orientar os 
estudantes, orientar os estudantes com PEI (Planos de estudo individualizado)
realizar recuperação paralela e o tempo para os mesmos desenvolverem as 
APNPs propostas” 
 
§ 7o Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes 
tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente 
dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias. 
 
TROCAR POR: “será equivalente ao somatório do tempo para orientar os 
estudantes, orientar os estudantes com
realizar recuperação paralela e o tempo para os mesmos desenvolverem as 
APNPs propostas” 
 
§13 - “As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratég
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
Isso deve ser fechado em colegiado de curso, sempre observando e a
questão da sobrecarga total do aluno, pois, dependendo das condições, ele poderia 
ter as disciplinas presenciais juntamente com atividades não presenciais, no 
retorno, em um mesmo semestre.

São Gonçalo 
(contribuições da comunidade do Campus Sã
Nova redação: 
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TROCAR POR “Cabe ao docente e ao grupo de docentes das turmas em questão”

§ 6o As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar. Além disso, devem ser organizadas de form
de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de 
orientações ao estudante, no período de aplicação da presente Resolução. 

TROCAR POR: “pelos professores de cada turma e/ou período, mediante reuniões 
pe de professores da disciplina, do núcleo a que se vinculam e dos 

respectivos colegiados de cursos” 

ACRESCENTAR “sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de 
orientações ao estudante e ao docente, no período de aplicação da presente 
Resolução.” 

É necessário, principalmente no momento inicial, que as disciplinas (quando 
possível/ ao menos em parte) sejam reorganizadas de outra forma, como em 
módulos, por exemplo, divididas em grupos por período, para que o aluno possa 
cursar poucas disciplinas por determinado período de tempo, em revezamento, não 
gerando sobrecarga inicial. A carga horária de disciplinas presenciais não pode 
equivaler totalmente à carga virtual. Os professores, por conta da falta de vivência, 
poderão fazer essa equivalência de forma inadequada, gerando excessiva carga de 
vídeos, documentos, reuniões e atividades. Por isso, é necessário que as 
definições dessa carga horária, assim como a carga total a ser oferecida por 
período, sejam delimitadas de forma mais clara no documento 
forma institucional pelas direções. 

§ 7o Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o 
tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente 
dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias. 

TROCAR POR: “será equivalente ao somatório do tempo para orientar os 
estudantes, orientar os estudantes com PEI (Planos de estudo individualizado)
realizar recuperação paralela e o tempo para os mesmos desenvolverem as 
APNPs propostas”  

§ 7o Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes 
tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente 
dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias. 

TROCAR POR: “será equivalente ao somatório do tempo para orientar os 
estudantes, orientar os estudantes com PEI (Planos de estudo individualizado), 
realizar recuperação paralela e o tempo para os mesmos desenvolverem as 
APNPs propostas”  

“As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
Isso deve ser fechado em colegiado de curso, sempre observando e a
questão da sobrecarga total do aluno, pois, dependendo das condições, ele poderia 
ter as disciplinas presenciais juntamente com atividades não presenciais, no 
retorno, em um mesmo semestre. 
(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo) 
Nova redação:  
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TROCAR POR “Cabe ao docente e ao grupo de docentes das turmas em questão” 

ropostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar. Além disso, devem ser organizadas de forma adequada ao tempo 
de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de 
orientações ao estudante, no período de aplicação da presente Resolução.  

TROCAR POR: “pelos professores de cada turma e/ou período, mediante reuniões 
pe de professores da disciplina, do núcleo a que se vinculam e dos 

ACRESCENTAR “sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de 
orientações ao estudante e ao docente, no período de aplicação da presente 

É necessário, principalmente no momento inicial, que as disciplinas (quando 
possível/ ao menos em parte) sejam reorganizadas de outra forma, como em 
módulos, por exemplo, divididas em grupos por período, para que o aluno possa 

s por determinado período de tempo, em revezamento, não 
gerando sobrecarga inicial. A carga horária de disciplinas presenciais não pode 
equivaler totalmente à carga virtual. Os professores, por conta da falta de vivência, 

forma inadequada, gerando excessiva carga de 
vídeos, documentos, reuniões e atividades. Por isso, é necessário que as 
definições dessa carga horária, assim como a carga total a ser oferecida por 
período, sejam delimitadas de forma mais clara no documento ou orientadas de 

§ 7o Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o 

as APNPs propostas, devendo o docente 
dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.  

TROCAR POR: “será equivalente ao somatório do tempo para orientar os 
estudantes, orientar os estudantes com PEI (Planos de estudo individualizado), 
realizar recuperação paralela e o tempo para os mesmos desenvolverem as 

§ 7o Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o 
tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente 
dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.  

TROCAR POR: “será equivalente ao somatório do tempo para orientar os 
PEI (Planos de estudo individualizado), 

realizar recuperação paralela e o tempo para os mesmos desenvolverem as 

“As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
ias de avaliação diagnóstica e de 

recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.”  
Isso deve ser fechado em colegiado de curso, sempre observando e analisando a 
questão da sobrecarga total do aluno, pois, dependendo das condições, ele poderia 
ter as disciplinas presenciais juntamente com atividades não presenciais, no 
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DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 
 
Art. 2º Entende
conjunto de atividades acadêmicas a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos 
docentes e que podem ser re
mediante o uso de tecnologias ou não, no âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto 
persistirem restrições sanitárias para presença completa dos estudantes nos campi 
da Instituição.
§ 1º As APNPs devem ser oferta
todos os docentes de forma individual ou em grupo, desde que sejam da mesma 
turma. 
§ 2º. As APNPs devem ser contextualizadas com a situação atual, além de 
trabalhar temas transversais com vistas ao favorecimen
interdiciplinares e multidisciplinares.
§ 3º A adoção das APNPs deve respeitar a flexibilidade e a autonomia dos cursos 
para a adequação de tais atividades às suas especificidades e realidades próprias.
§ 4º O desenvolvimento das APNPs tem
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;  
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - contribuir para uma rotina básica de estudos;
IV - atenuar retrocessos de aprendizagem
V - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do 
ambiente físico do campus.
§ 5º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo, 
Distância ou com a oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância 
em cursos presenciais, na forma do que preveem outros documentos normativos, 
em caráter regular.
§ 6º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenaç
com a direção de ensino, ofertar atividades temáticas em consonância com os 
componentes curriculares sob sua regência, podendo realizar abordagens 
interdiciplinares e/ou multidisciplinares com outros professores da turma.
§ 7º As AP
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar. 
§ 8º As APNPs devem ser d
apresentado e aprovado em colegiado de curso e a ata desta reunião deve ser 
encaminhada, para ciência, à PROEN.
§ 9º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação 
e comunicação
atividades por meio físico e/ou virtual.
§ 10º As APNPs devem ser organizadas sem gerar sobrecarga e sobreposição de 
atividades.
§ 11 Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coorde
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento 
periódico das APNPs, com base nestas diretrizes.
§ 12 Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas serão 
acompanhados por equipe multiprofissional (CoTP, 
para análise e encaminhamentos cabíveis às suas demandas. 
§ 13 Os estudantes que não quiserem realizar as APNPs poderão trancar a 
matrícula sem prejuízo ao tempo de integralização do curso, de acordo com a IS 
PROEN no 02, 15 de
§ 14 As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

Arraial do Cabo 
Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS - 

Art. 2º Entende-se por Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades acadêmicas a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos 
docentes e que podem ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, 
mediante o uso de tecnologias ou não, no âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto 
persistirem restrições sanitárias para presença completa dos estudantes nos campi 
da Instituição. 
§ 1º As APNPs devem ser ofertadas, preferencialmente de modo assíncrono, por 
todos os docentes de forma individual ou em grupo, desde que sejam da mesma 

§ 2º. As APNPs devem ser contextualizadas com a situação atual, além de 
trabalhar temas transversais com vistas ao favorecimento de abordagens 
interdiciplinares e multidisciplinares. 
§ 3º A adoção das APNPs deve respeitar a flexibilidade e a autonomia dos cursos 
para a adequação de tais atividades às suas especificidades e realidades próprias.
§ 4º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;  
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
contribuir para uma rotina básica de estudos; 
atenuar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do 

ambiente físico do campus. 
§ 5º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a 
Distância ou com a oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância 
em cursos presenciais, na forma do que preveem outros documentos normativos, 
em caráter regular. 
§ 6º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente 
com a direção de ensino, ofertar atividades temáticas em consonância com os 
componentes curriculares sob sua regência, podendo realizar abordagens 
interdiciplinares e/ou multidisciplinares com outros professores da turma.
§ 7º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar.  
§ 8º As APNPs devem ser descritas no “Plano de Atividades 
apresentado e aprovado em colegiado de curso e a ata desta reunião deve ser 
encaminhada, para ciência, à PROEN. 
§ 9º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação 
e comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das 
atividades por meio físico e/ou virtual. 
§ 10º As APNPs devem ser organizadas sem gerar sobrecarga e sobreposição de 
atividades. 
§ 11 Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coorde
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento 
periódico das APNPs, com base nestas diretrizes. 
§ 12 Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas serão 
acompanhados por equipe multiprofissional (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros) 
para análise e encaminhamentos cabíveis às suas demandas. 
§ 13 Os estudantes que não quiserem realizar as APNPs poderão trancar a 
matrícula sem prejuízo ao tempo de integralização do curso, de acordo com a IS 
PROEN no 02, 15 de maio de 2020. 
§ 14 As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 

s cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 
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 APNPs 

se por Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades acadêmicas a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos 

alizadas de forma não presencial pelos estudantes, 
mediante o uso de tecnologias ou não, no âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto 
persistirem restrições sanitárias para presença completa dos estudantes nos campi 

das, preferencialmente de modo assíncrono, por 
todos os docentes de forma individual ou em grupo, desde que sejam da mesma 

§ 2º. As APNPs devem ser contextualizadas com a situação atual, além de 
to de abordagens 

§ 3º A adoção das APNPs deve respeitar a flexibilidade e a autonomia dos cursos 
para a adequação de tais atividades às suas especificidades e realidades próprias. 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;   
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 

e o aumento da evasão nos cursos; 
manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do 

§ 5º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
portanto, com a Educação a 

Distância ou com a oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância 
em cursos presenciais, na forma do que preveem outros documentos normativos, 

ão de curso, juntamente 
com a direção de ensino, ofertar atividades temáticas em consonância com os 
componentes curriculares sob sua regência, podendo realizar abordagens 
interdiciplinares e/ou multidisciplinares com outros professores da turma. 

NPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

escritas no “Plano de Atividades – APNPs” (Anexo 1) 
apresentado e aprovado em colegiado de curso e a ata desta reunião deve ser 

§ 9º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação 
e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das 

§ 10º As APNPs devem ser organizadas sem gerar sobrecarga e sobreposição de 

§ 11 Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento 

§ 12 Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas serão 
SerSa, NAPNE, entre outros) 

para análise e encaminhamentos cabíveis às suas demandas.  
§ 13 Os estudantes que não quiserem realizar as APNPs poderão trancar a 
matrícula sem prejuízo ao tempo de integralização do curso, de acordo com a IS 

§ 14 As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 

s cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19. 
Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 
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retomada do 

Realengo 

Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saú
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previs
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendiz
competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais o
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de mane
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdo
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material físico impresso, quand
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conj
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
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retomada do calendário através das APNPs. 
Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
studantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 

Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saú
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
tes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de mane
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conj
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
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se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
studantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 

Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

agem: desenvolvimento de habilidades e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
tes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 

ferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
s das atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

o necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

unto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 



Pró

 

transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretriz
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminu
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no â
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise ind
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas resp
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando nec
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam d
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio.

Nilópolis 

§ 2º, III  objetivos de
Pergunta: como definir o que é essencial? Está mesmo nos PPCs?
§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante ciência aos respectivos colegiados de cursos
§ 8º  Cabe às co
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar o planejamento periódico das 
APNPs, com base nestas diretrizes. 
§ 12º  Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por 
outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso, 
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transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretriz

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
orária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 

sados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio. 
§ 2º, III  objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs 
Pergunta: como definir o que é essencial? Está mesmo nos PPCs?
§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante ciência aos respectivos colegiados de cursos 
§ 8º  Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar o planejamento periódico das 
APNPs, com base nestas diretrizes.  
§ 12º  Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 

ficadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por 
outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso, 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

114 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
orária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 

mbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
ividual de cada caso, no âmbito dos 

respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
ectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 

seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 

sados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 

CNE, ficando vedada a 
isciplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 

aprendizagem essenciais previstos nos PPCs  
Pergunta: como definir o que é essencial? Está mesmo nos PPCs? 
§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 

ordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar o planejamento periódico das 

§ 12º  Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
ficadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por 

outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso, 
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com o apoio de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros) terão 
o direito a um p
da equipe multiprofissional, dando ciência ao colegiado de curso.  
§ 13º  As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estrat
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
evitando sobrecarga das atividades.

Realengo 

Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comun
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucio
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais ne
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo 
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina bás
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes conc
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a D
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Co
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descr
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ po
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
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com o apoio de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros) terão 
o direito a um plano de estudos individualizado elaborado pelo docente, com apoio 
da equipe multiprofissional, dando ciência ao colegiado de curso.  
§ 13º  As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
evitando sobrecarga das atividades. 
Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comun
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucio
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

anter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes conc

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
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com o apoio de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros) terão 
lano de estudos individualizado elaborado pelo docente, com apoio 

da equipe multiprofissional, dando ciência ao colegiado de curso.   
§ 13º  As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 

égias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19, 

or Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
cessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
com a Instituição; 

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

anter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 

istância (EaD), em qualquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 

legiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 

ever as atividades específicas para o período no Plano 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

ssibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
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cada campus que deverá organ
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos co
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação d
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações d
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisf
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser rea
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pand
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados d
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário.
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais d
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio.

Realengo Concordo 
Realengo concordo 

Rio de Janeiro Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
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cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pand

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 

a somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 

u caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio. 

 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
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izar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
legiados de cursos, podendo ser 

desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
a presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

e cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes. 

atórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

lizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 

a somente quando for possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 

e curso e/ou conselhos de classe, devidamente 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 

u caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 

e estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 

CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 



Pró

 

Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os componentes 
curriculares e com os aspectos psicossocia
dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolvere
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 
com os estudantes e incentivá
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 
ser implementado após a concordância da mesm

Realengo 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 
 
Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de for
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades
e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recome
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e compet
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
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Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19. 

Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os componentes 
curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 
com os estudantes e incentivá-los a permanecer nos estudos.

Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 
ser implementado após a concordância da mesma. 
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS - 

Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades
e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e compet
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

ocesso de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
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Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 

Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os componentes 

is previstos nos Projetos Pedagógicos 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 

m atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 

los a permanecer nos estudos. 

Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 

 APNPs 

se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 

ma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

ndado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

ocesso de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 

dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 



Pró

 

 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC d
curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de materi
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propo
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os di
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular s
indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes,
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária d
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas esp
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por raz
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
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§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC d
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
nte o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular s
indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária d
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 

u práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por raz
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
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§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
todo ou em parte, de maneira a 

permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
nte o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

al físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

stas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

scentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 

com base nestas diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 

o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 

u práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
ecíficas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 

respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
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apoio da equipe mult
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos co
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio.

Niterói 
Deverá ser comunicado e explicado aos alunos à medida em que forem sendo 
implementadas.

Niterói Todo apoio ao IF e que faça cumprir o proposto acima.

Rio de Janeiro 

1: O termo em destaque não está claro ( o acesso educacional universal).
2:  Não há como ter garantia plena que a oferta das APNPs alcança os objetivos de 
aprendizagem essenciais previstos nos PPCs. 
No caso dos cursos que ainda não possuem os PPCs a oferta de conteúdos e 
objetivos serão avaliados pelo docente mediante análise 
disciplinas. 
 4: Plano de atividades se refere ao Plano de Disciplinas. Parece haver um erro de 
digitação. A opção pelas APNPs já está definida, logo as reuniões de Colegiado de 
Curso a partir do terceiro período terão que ser realizadas e
informação entre coordenações de curso direto com a PROEN não parece ser o 
mais adequado. O fluxo deveria passar antes pela Direção de Ensino e CAET.
7: Deve haver um direcionamento para o ajuste da carga horária para as APNPs.
11: O documento reforça a necessidade de consenso entre todos os professores 
do oitavo período em COCUR. Sobre os estágios, entendemos que o colegiado de 
cada curso pode tomar a melhor decisão para viabilizar a melhor forma de 
conclusão de curso.
12: O parágrafo p
dadas antes do início das APNPs? Serão utilizados os dados do diagnóstico de 
acesso digital realizado no âmbito das coordenações de curso e direção de ensino?
15: O texto apresentado não ficou 

Realengo 

I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos par
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;
III - orientação aos estu
dos componentes curriculares e como serão avaliadas;
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, li
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação entre o docente e os e
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está ma
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
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apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos co
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio. 
Deverá ser comunicado e explicado aos alunos à medida em que forem sendo 
implementadas. 
Todo apoio ao IF e que faça cumprir o proposto acima. 
1: O termo em destaque não está claro ( o acesso educacional universal).
2:  Não há como ter garantia plena que a oferta das APNPs alcança os objetivos de 
aprendizagem essenciais previstos nos PPCs.  
No caso dos cursos que ainda não possuem os PPCs a oferta de conteúdos e 
objetivos serão avaliados pelo docente mediante análise das ementas das 
disciplinas.  
4: Plano de atividades se refere ao Plano de Disciplinas. Parece haver um erro de 
digitação. A opção pelas APNPs já está definida, logo as reuniões de Colegiado de 
Curso a partir do terceiro período terão que ser realizadas e
informação entre coordenações de curso direto com a PROEN não parece ser o 
mais adequado. O fluxo deveria passar antes pela Direção de Ensino e CAET.
7: Deve haver um direcionamento para o ajuste da carga horária para as APNPs.

cumento reforça a necessidade de consenso entre todos os professores 
do oitavo período em COCUR. Sobre os estágios, entendemos que o colegiado de 
cada curso pode tomar a melhor decisão para viabilizar a melhor forma de 
conclusão de curso. 
12: O parágrafo parece estar com as definições ainda vagas. As definições serão 
dadas antes do início das APNPs? Serão utilizados os dados do diagnóstico de 
acesso digital realizado no âmbito das coordenações de curso e direção de ensino?
15: O texto apresentado não ficou claro. 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, li
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
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§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 

CNE, ficando vedada a 
cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 

Deverá ser comunicado e explicado aos alunos à medida em que forem sendo 

1: O termo em destaque não está claro ( o acesso educacional universal). 
2:  Não há como ter garantia plena que a oferta das APNPs alcança os objetivos de 

No caso dos cursos que ainda não possuem os PPCs a oferta de conteúdos e 
das ementas das 

4: Plano de atividades se refere ao Plano de Disciplinas. Parece haver um erro de 
digitação. A opção pelas APNPs já está definida, logo as reuniões de Colegiado de 
Curso a partir do terceiro período terão que ser realizadas em breve. O fluxo de 
informação entre coordenações de curso direto com a PROEN não parece ser o 
mais adequado. O fluxo deveria passar antes pela Direção de Ensino e CAET. 
7: Deve haver um direcionamento para o ajuste da carga horária para as APNPs. 

cumento reforça a necessidade de consenso entre todos os professores 
do oitavo período em COCUR. Sobre os estágios, entendemos que o colegiado de 
cada curso pode tomar a melhor decisão para viabilizar a melhor forma de 

arece estar com as definições ainda vagas. As definições serão 
dadas antes do início das APNPs? Serão utilizados os dados do diagnóstico de 
acesso digital realizado no âmbito das coordenações de curso e direção de ensino? 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 

aprendizagem a serem utilizados; 
organização de atividades que permitam orientações e interações com os 

estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

dantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

studantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
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objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas.
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor 
 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma env
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos d
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e 
a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 
mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes 
processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definid
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepcionalida
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.
§9º Cabe ao docen
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objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA. 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma env
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos d
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e 
a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 

ceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes 
processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definid
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
ambém, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
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§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e 
a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 

ceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
ambém, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

de, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

te, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
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coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de ensino, 
organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem 
baixo rendimento, com o objetivo de asseg
de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomi
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem com
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de 
recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 
inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas.
 
Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudante
legais, visando ao atendimento acolhedor.
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecend

Realengo 
Sempre haverá um aluno que não conseguirá fazer as atividades, então não seria 
viável nesse momento.

Realengo 

Art. 3º Entende
conjunto de atividades de 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexib
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem co
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
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coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de ensino, 
organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem 
baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino
de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de 
recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 
inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas. 

Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
Sempre haverá um aluno que não conseguirá fazer as atividades, então não seria 
viável nesse momento. 
Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexib
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem co
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

121 

coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de ensino, 
organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem 

urar condições de ensino-aprendizagem 
de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

tância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as APNPs 
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 

o as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 

virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 

de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
de cursos, dos conselhos de classe e demais 

coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 

para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
s e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

o formas de acolhimento aos mesmos. 
Sempre haverá um aluno que não conseguirá fazer as atividades, então não seria 

se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 

acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
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II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, g
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão n
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão assegurada
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competênci
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamen
II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidiscip
transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a c
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orien
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
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possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão n
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão assegurada
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competênci
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
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possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
arantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 

possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
tos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 

cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 

linar, interdisciplinar e/ou 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

arga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 

planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
tações de autoridades 

sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
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gradual às atividades presenciais, como e
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser conte
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
 
§ 15º Para
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário.
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação d
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionai
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão defi
das práticas profissionais de estágio.

Realengo 

Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais ativid
e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais 
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabiliza
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvime
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquantopermanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e,
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gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser conte
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 

idualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionai
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio. 
Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquantopermanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 
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stratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais.  

os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 

idualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
a substituição por APNPs deve 

constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 

CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
nir em conjunto a organização e a validação 

se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 

docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 

ades às suas especificidades 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 

da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

r o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

nto das habilidades e competências 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
o dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquantopermanecerem 
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VIII - priorizar a realização de A
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção,
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curricu
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta decomponentes curriculare
curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICse devem 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;
 
§ 9º As APNPs devem 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do 
indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico da
 
§ 12ºQuando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científ
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos ed
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as ativida
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
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priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 

ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção,
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta decomponentes curriculares emAPNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICse devem 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

 

As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar; 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12ºQuando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as ativida
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
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PNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
lares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 

permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 

s emAPNPs, à luz do PPC de cada 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICse devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
componente curricular se os objetivos 

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 

s APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes. 

§ 12ºQuando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 

ico, a carga horária de APNPs 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 

ucandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19. 

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
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respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as AP
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelasAPNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário.
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais d

Rio de Janeiro concordo 
Engenheiro Paulo de 

Frontin 
Diversificar estratégias dentro do possível devido à pandemia: ferramentas digitais,  
rádio,  televisão,  material impresso enviado pelos correios

Realengo 

Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Institui
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o contat
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD)
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respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelasAPNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
ubstituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio. 

Diversificar estratégias dentro do possível devido à pandemia: ferramentas digitais,  
rádio,  televisão,  material impresso enviado pelos correios 
Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 

mação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Institui
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
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respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 

NPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelasAPNPs com 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 

, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 

CNE, ficando vedada a 
ubstituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 

Diversificar estratégias dentro do possível devido à pandemia: ferramentas digitais,  
 

Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 

mação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

o acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 

, em qualquer nível educacional. 
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§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Cur
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as ativid
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equip
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cu
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Res
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em p
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para u
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quan
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou c
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisa
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário.
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§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Cur
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Res

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para u
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 
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§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 

ades específicas para o período no Plano 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
e de servidores para planejar junto 

com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
rsos, podendo ser 

desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

arceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 

do for possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 

onselhos de classe, devidamente 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 

do pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 



Pró

 

 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os c
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio.

Arraial do Cabo Nada a acrescentar.

Duque de Caxias 

art 2 -   §4º 
conjunto , aplicando a vários outros artigos e parágrafos.
 
DEVERIA SER TRABALHO EM CONJUNTO, NÃO RECAIR SOBRE O DOCENTE 
– DEVE SEGUIR UM PADRÃO
 
§9 - EXISTE PERCENTUAL MÍNIMO?
 
§ 12  - DEVERIA HAVER UM PADRÃO INICIAL PA
LEVANDO EM CONTA A PROPORÇÃO DE ALUNOS NESTA CONDIÇÃO.

Realengo 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos 
pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
propostos no planejamento da
curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas c
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do ca
com os estudantes e incentivá
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser ap
ser implementado após a concordância da mesma.

Rio de Janeiro 

Lemos no  § 4º 
coletiva esta expressão dever ser substituída por "cabe às equipes", pois as
questões envolvidas neste planejamento não podem ser de caráter individual.  Esta 
reflexão coletiva deve ser pautada pelas questões decorrentes do processo de 
implantação deste regime de trabalho pedagógico diferenciado em razão da 
pandemia.  
No  § 5º - deve estar estabelecido que todos os estudantes devem ter a garantia do 
acesso às tecnologias digitais. A eventual distribuição de material físico deve ser 
pensado como alternativa complementar, nunca  substitutiva, ao acesso às 
atividades pedagógicas sínc
risco de aprofundar as diferenças entre os estudantes. 
Nos § 6º e 7º 
semanal às atividades síncronas. Termos tais como  “sobrecarga” e “sobrep
de APNPs devem ser definidos de modo claro para evitar interpretações distintas e 
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§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 

dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio. 
Nada a acrescentar. 

§4º - Cabe ao Docente....  -  Toda e qualquer decisão tomada deve ser em 
conjunto , aplicando a vários outros artigos e parágrafos. 

DEVERIA SER TRABALHO EM CONJUNTO, NÃO RECAIR SOBRE O DOCENTE 
DEVE SEGUIR UM PADRÃO 

EXISTE PERCENTUAL MÍNIMO? 

DEVERIA HAVER UM PADRÃO INICIAL PARA O ACOMPANHAMENTO, 
LEVANDO EM CONTA A PROPORÇÃO DE ALUNOS NESTA CONDIÇÃO.
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os componentes 
curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do ca
com os estudantes e incentivá-los a permanecer nos estudos.

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 
ser implementado após a concordância da mesma. 
Lemos no  § 4º - a expressão "cabe ao docente". Sendo a prática pedagógica 
coletiva esta expressão dever ser substituída por "cabe às equipes", pois as
questões envolvidas neste planejamento não podem ser de caráter individual.  Esta 
reflexão coletiva deve ser pautada pelas questões decorrentes do processo de 
implantação deste regime de trabalho pedagógico diferenciado em razão da 
pandemia.   

deve estar estabelecido que todos os estudantes devem ter a garantia do 
acesso às tecnologias digitais. A eventual distribuição de material físico deve ser 
pensado como alternativa complementar, nunca  substitutiva, ao acesso às 
atividades pedagógicas síncronas ou assíncronas em plataformas virtuais, sob o 
risco de aprofundar as diferenças entre os estudantes.  
Nos § 6º e 7º - Deve estar estabelecido neste documento um limite diário e 
semanal às atividades síncronas. Termos tais como  “sobrecarga” e “sobrep
de APNPs devem ser definidos de modo claro para evitar interpretações distintas e 
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§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 

dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
CNE, ficando vedada a 

substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

ursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 

qualquer decisão tomada deve ser em 

DEVERIA SER TRABALHO EM CONJUNTO, NÃO RECAIR SOBRE O DOCENTE 

RA O ACOMPANHAMENTO, 
LEVANDO EM CONTA A PROPORÇÃO DE ALUNOS NESTA CONDIÇÃO. 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 

do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 

s mesmas, em consonância com os componentes 
curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
om a situação atual, além de trabalhar os 

temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 

los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

resentado à coordenação de curso e poderá 

a expressão "cabe ao docente". Sendo a prática pedagógica 
coletiva esta expressão dever ser substituída por "cabe às equipes", pois as 
questões envolvidas neste planejamento não podem ser de caráter individual.  Esta 
reflexão coletiva deve ser pautada pelas questões decorrentes do processo de 
implantação deste regime de trabalho pedagógico diferenciado em razão da 

deve estar estabelecido que todos os estudantes devem ter a garantia do 
acesso às tecnologias digitais. A eventual distribuição de material físico deve ser 
pensado como alternativa complementar, nunca  substitutiva, ao acesso às 

ronas ou assíncronas em plataformas virtuais, sob o 

Deve estar estabelecido neste documento um limite diário e 
semanal às atividades síncronas. Termos tais como  “sobrecarga” e “sobreposição” 
de APNPs devem ser definidos de modo claro para evitar interpretações distintas e 



Pró

 

variação nas práticas individuais dos docentes. Devemos pensar em nova 
organização curricular por períodos mais curtos e com menor número de 
disciplinas. Não possível
5 horas diárias na modalidade presencial com 5 horas de APNPs síncronas, por 
exemplo. Neste sentido devemos regulamentar o limite máximo de horas diárias 
para as atividades síncronas para evitar a s
tem apontado os problemas provocados por encontros virtuais muito longos que, 
no caso da educação, dificultariam qualquer processo de ensino
Sobre § 9º 
de acordo com o novo contexto de APNPs emergenciais devido à pandemia de 
Covid-19, havendo possibilidade de trancamento de disciplina ou matrícula 
enquanto durar a oferta remota de ensino. É necessário estudar a possibilidade de 
quebra de 
componentes curriculares, oferecendo maior flexibilização aos estudantes dada a 
excepcionalidade do momento.
Sobre § 10º 
colegiados de cursos, para o retorno presencial (híbrido ou integral) para não haver 
sobrecarga dos laboratórios.
Sobre § 12º 
referente aos estudantes com necessidades especiais? É necessário
melhor no texto.

Realengo Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito.

Niterói 

Art. 2º  
DISCORDÂNCIA: Os materiais não devem ser enviados fisicamente, tendo em 
vista toda a logística envolvida e, o fato dos estudantes estarem com a gratuidade
de acesso ao transporte suspensas, neste período, além do risco de contaminação 
no trajeto casa
entrega. 
§ 1º  
OBSERVAÇÃO: A proposta presente aqui, não garante ações de acesso universal 
para todos os estudantes. Sugerimos a alteração do termo “não contribuir para” 
por: “buscar minimizar o aumento das desigualdades estruturais…”
 
QUESTIONAMENTO: O ensino remoto nesta Minuta não é inclusivo, pois não 
apresenta dados sobre o financiamento, como será 
tecnológicos. Além disso, muitos estudantes estão em jornada dupla, tendo em 
vista a pauperização das famílias e a necessidade de se submeter a trabalho 
precarizado e ainda a inserção em trabalho reprodutivo (cuidados da casa, d
familiares, etc).
Se for somente para os estudantes em situação de vulnerabilidade social não é 
política universal, mas política focalizada. O ensino remoto será mais um fator para 
contribuir para a desigualdade?
Não aprofunda o debate sobre estudantes c
dos mesmos? Como será o acompanhamento, tendo em vista que em alguns 
campi há ausência de pedagogo, psicólogo na equipe da CoTP? Tem interprete de 
libras para dar conta das demandas?   
E os estudantes que já eram acompan
tratamento de ansiedade, depressão, dentre outros e ainda, casos que surgiram 
em virtude do distanciamento social e que os estudantes não têm acesso a 
tratamento? Como as equipes irão acompanhar? Destacamos a dificulda
articulação com a rede intersetorial e a falta de meios para efetivar esta 
comunicação (ex: chip). O acompanhamento dos/das estudantes está para além de 
aspectos pedagógicos. Com as equipes diminutas nos campi o acompanhamento 
que já era difícil de s
PEI proposta no documento?
Entendemos que a PEI, enquanto mecanismo para acompanhar as APNPs no 
formato de ensino remoto (conforme descrito na Minuta) não deve ser realizado 
para esta finali
estudantes no formato de atividades extracurriculares, mas com o objetivo de 
acolhimento e não para fins de avaliação e reprovação. 
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variação nas práticas individuais dos docentes. Devemos pensar em nova 
organização curricular por períodos mais curtos e com menor número de 
disciplinas. Não possível imaginar que o aluno posso ocupar seu horário regular de 
5 horas diárias na modalidade presencial com 5 horas de APNPs síncronas, por 
exemplo. Neste sentido devemos regulamentar o limite máximo de horas diárias 
para as atividades síncronas para evitar a sobrecarga aos alunos. Vários estudos 
tem apontado os problemas provocados por encontros virtuais muito longos que, 
no caso da educação, dificultariam qualquer processo de ensino
Sobre § 9º - O estudante poderia ter a opção de montar seu quadr
de acordo com o novo contexto de APNPs emergenciais devido à pandemia de 

19, havendo possibilidade de trancamento de disciplina ou matrícula 
enquanto durar a oferta remota de ensino. É necessário estudar a possibilidade de 

 pré-requisitos de disciplinas que tenham rigidez na organização de seus 
componentes curriculares, oferecendo maior flexibilização aos estudantes dada a 
excepcionalidade do momento. 
Sobre § 10º - É necessário um planejamento institucional, não restrito aos
colegiados de cursos, para o retorno presencial (híbrido ou integral) para não haver 
sobrecarga dos laboratórios. 
Sobre § 12º - No que consistiria um plano de estudos individualizado? Seria 
referente aos estudantes com necessidades especiais? É necessário
melhor no texto. 
Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito. 

DISCORDÂNCIA: Os materiais não devem ser enviados fisicamente, tendo em 
vista toda a logística envolvida e, o fato dos estudantes estarem com a gratuidade
de acesso ao transporte suspensas, neste período, além do risco de contaminação 
no trajeto casa-escola-casa, há localidade em que os correios não realizam 

OBSERVAÇÃO: A proposta presente aqui, não garante ações de acesso universal 
s os estudantes. Sugerimos a alteração do termo “não contribuir para” 

por: “buscar minimizar o aumento das desigualdades estruturais…”

QUESTIONAMENTO: O ensino remoto nesta Minuta não é inclusivo, pois não 
apresenta dados sobre o financiamento, como será a oferta de chip e de meios 
tecnológicos. Além disso, muitos estudantes estão em jornada dupla, tendo em 
vista a pauperização das famílias e a necessidade de se submeter a trabalho 
precarizado e ainda a inserção em trabalho reprodutivo (cuidados da casa, d
familiares, etc). 
Se for somente para os estudantes em situação de vulnerabilidade social não é 
política universal, mas política focalizada. O ensino remoto será mais um fator para 
contribuir para a desigualdade? 
Não aprofunda o debate sobre estudantes com deficiência. Como será o acesso 
dos mesmos? Como será o acompanhamento, tendo em vista que em alguns 
campi há ausência de pedagogo, psicólogo na equipe da CoTP? Tem interprete de 
libras para dar conta das demandas?    
E os estudantes que já eram acompanhados pela rede de saúde pública para 
tratamento de ansiedade, depressão, dentre outros e ainda, casos que surgiram 
em virtude do distanciamento social e que os estudantes não têm acesso a 
tratamento? Como as equipes irão acompanhar? Destacamos a dificulda
articulação com a rede intersetorial e a falta de meios para efetivar esta 
comunicação (ex: chip). O acompanhamento dos/das estudantes está para além de 
aspectos pedagógicos. Com as equipes diminutas nos campi o acompanhamento 
que já era difícil de ser realizado, na atual conjuntura se intensifica. Como efetivar a 
PEI proposta no documento? 
Entendemos que a PEI, enquanto mecanismo para acompanhar as APNPs no 
formato de ensino remoto (conforme descrito na Minuta) não deve ser realizado 
para esta finalidade. A instituição precisa debater formas de acompanhamento dos 
estudantes no formato de atividades extracurriculares, mas com o objetivo de 
acolhimento e não para fins de avaliação e reprovação.  
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variação nas práticas individuais dos docentes. Devemos pensar em nova 
organização curricular por períodos mais curtos e com menor número de 

imaginar que o aluno posso ocupar seu horário regular de 
5 horas diárias na modalidade presencial com 5 horas de APNPs síncronas, por 
exemplo. Neste sentido devemos regulamentar o limite máximo de horas diárias 

obrecarga aos alunos. Vários estudos 
tem apontado os problemas provocados por encontros virtuais muito longos que, 
no caso da educação, dificultariam qualquer processo de ensino-aprendizado.  

O estudante poderia ter a opção de montar seu quadro de disciplinas, 
de acordo com o novo contexto de APNPs emergenciais devido à pandemia de 

19, havendo possibilidade de trancamento de disciplina ou matrícula 
enquanto durar a oferta remota de ensino. É necessário estudar a possibilidade de 

requisitos de disciplinas que tenham rigidez na organização de seus 
componentes curriculares, oferecendo maior flexibilização aos estudantes dada a 

É necessário um planejamento institucional, não restrito aos 
colegiados de cursos, para o retorno presencial (híbrido ou integral) para não haver 

No que consistiria um plano de estudos individualizado? Seria 
referente aos estudantes com necessidades especiais? É necessário esclarecer 

DISCORDÂNCIA: Os materiais não devem ser enviados fisicamente, tendo em 
vista toda a logística envolvida e, o fato dos estudantes estarem com a gratuidade 
de acesso ao transporte suspensas, neste período, além do risco de contaminação 

casa, há localidade em que os correios não realizam 

OBSERVAÇÃO: A proposta presente aqui, não garante ações de acesso universal 
s os estudantes. Sugerimos a alteração do termo “não contribuir para” 

por: “buscar minimizar o aumento das desigualdades estruturais…” 

QUESTIONAMENTO: O ensino remoto nesta Minuta não é inclusivo, pois não 
a oferta de chip e de meios 

tecnológicos. Além disso, muitos estudantes estão em jornada dupla, tendo em 
vista a pauperização das famílias e a necessidade de se submeter a trabalho 
precarizado e ainda a inserção em trabalho reprodutivo (cuidados da casa, de 

Se for somente para os estudantes em situação de vulnerabilidade social não é 
política universal, mas política focalizada. O ensino remoto será mais um fator para 

om deficiência. Como será o acesso 
dos mesmos? Como será o acompanhamento, tendo em vista que em alguns 
campi há ausência de pedagogo, psicólogo na equipe da CoTP? Tem interprete de 

hados pela rede de saúde pública para 
tratamento de ansiedade, depressão, dentre outros e ainda, casos que surgiram 
em virtude do distanciamento social e que os estudantes não têm acesso a 
tratamento? Como as equipes irão acompanhar? Destacamos a dificuldade de 
articulação com a rede intersetorial e a falta de meios para efetivar esta 
comunicação (ex: chip). O acompanhamento dos/das estudantes está para além de 
aspectos pedagógicos. Com as equipes diminutas nos campi o acompanhamento 

er realizado, na atual conjuntura se intensifica. Como efetivar a 

Entendemos que a PEI, enquanto mecanismo para acompanhar as APNPs no 
formato de ensino remoto (conforme descrito na Minuta) não deve ser realizado 

dade. A instituição precisa debater formas de acompanhamento dos 
estudantes no formato de atividades extracurriculares, mas com o objetivo de 
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§ 2º  
I -  
Propor alterar isolamento por distanciamento so
III -  
DISCORDÂNCIA: As APNPs devem seguir como atividades não letivas e, que não 
visem o conteudismo. 
IV -  
DISCORDÂNCIA: Considerando as condições de vida dos estudantes, não temos 
como garantir a manutenção de uma rotina básica de estudos. 
V -  
PROPOR: Minimizar os retrocessos de aprendizagem. As APNPs no formato que 
estão configuradas neste documento podem gerar aumento de trancamento de 
matrículas e evasão escolar. Parece
retrocessos vão ocorrer ou n
construir estratégias para buscar algum manejo dos desafios. Negar esses 
retrocessos pode favorecer uma postura institucional passiva ? Assumi
nos ajudar a construir caminhos institucionais ?
VI -  
PROPOR: Deixar claro que não terá avaliação logo, não terá recuperação de 
conteúdo. 
VII -  
PROPOR: Em que condições manter este contato acolhedor, que deve ser tarefa 
de uma equipe interdisciplinar, que irá necessitar de insumos institucionais,  
inclusive para acolhimento daqueles estudantes sem acesso a internet e 
tecnologias.
Além disso, “O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética: 
não pressupõe hora ou profissional específico para fazê
compartilhamento de saberes, angúst
responsabilidade de “abrigar e agasalhar” outrem em suas demandas [...]”. 
(BRASIL, 2010, p. 19)  BRASIL. Ministério da Saúde. Cartilha da PNH: Acolhimento 
nas Práticas de Produção de Saúde. Brasília, 2010.
Neste sentido, 
educadores/as, numa concepção de trabalho multidisciplinar, interdisciplinar e 
intersetorial, compreendendo as especificidades profissionais.
Destacamos ainda que o atendimento especializad
realizadas por profissionais e setores especializados do campus, tendo como 
objetivo acompanhar estudantes por meio de atendimentos em suas demandas 
específicas, buscando orientar e encaminhar para atendimento interno numa 
perspectiva multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial, inclusive em articulação 
com os núcleos, tais como: NEABI, NUGEDS, NAPNE, dentre outros e, se 
necessário, para a rede de atendimento externa, de forma a contribuir para a 
melhoria na relação en
inclusão social e êxito acadêmico do/a estudante.
 
§ 3º  
PROPOR: O documento que está em proposição vai na perspectiva de uma 
Educação à distância precarizada. 
 
§ 4º  
DISCORDÂNCIA: Nossos cursos foram
horária é densa e, não podemos exigir que os alunos optem por terem os 
conteúdos no formato precarizado da Educação à distância.
SUGERIMOS: incluir que o estudante pode optar por não realizar a APNPs (se for 
caso e ensino remoto)
 
§ 5º  
DISCORDÂNCIA: A instituição precisa apresentar uma proposta clara de entrega 
de material físico, uma vez que esses materiais deverão ser entregues e recolhidos 
muitas vezes por cada aluno. Não há como realizar esta entrega sem colocar
profissional e aluno em risco.
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Propor alterar isolamento por distanciamento social. 

DISCORDÂNCIA: As APNPs devem seguir como atividades não letivas e, que não 
visem o conteudismo.  

DISCORDÂNCIA: Considerando as condições de vida dos estudantes, não temos 
como garantir a manutenção de uma rotina básica de estudos. 

PROPOR: Minimizar os retrocessos de aprendizagem. As APNPs no formato que 
estão configuradas neste documento podem gerar aumento de trancamento de 
matrículas e evasão escolar. Parece-nos que a questão vai além de identificar se 
retrocessos vão ocorrer ou não, mas sim mapear a intensidade desses recuos e 
construir estratégias para buscar algum manejo dos desafios. Negar esses 
retrocessos pode favorecer uma postura institucional passiva ? Assumi
nos ajudar a construir caminhos institucionais ? 

PROPOR: Deixar claro que não terá avaliação logo, não terá recuperação de 
 

PROPOR: Em que condições manter este contato acolhedor, que deve ser tarefa 
de uma equipe interdisciplinar, que irá necessitar de insumos institucionais,  

para acolhimento daqueles estudantes sem acesso a internet e 
tecnologias. 
Além disso, “O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética: 
não pressupõe hora ou profissional específico para fazê-lo, implica 
compartilhamento de saberes, angústias e invenções, tomando para si a 
responsabilidade de “abrigar e agasalhar” outrem em suas demandas [...]”. 
(BRASIL, 2010, p. 19)  BRASIL. Ministério da Saúde. Cartilha da PNH: Acolhimento 
nas Práticas de Produção de Saúde. Brasília, 2010. 
Neste sentido, esta perspectiva pressupõe a responsabilidade coletiva de todos/as 
educadores/as, numa concepção de trabalho multidisciplinar, interdisciplinar e 
intersetorial, compreendendo as especificidades profissionais.
Destacamos ainda que o atendimento especializado relaciona
realizadas por profissionais e setores especializados do campus, tendo como 
objetivo acompanhar estudantes por meio de atendimentos em suas demandas 
específicas, buscando orientar e encaminhar para atendimento interno numa 

rspectiva multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial, inclusive em articulação 
com os núcleos, tais como: NEABI, NUGEDS, NAPNE, dentre outros e, se 
necessário, para a rede de atendimento externa, de forma a contribuir para a 
melhoria na relação ensino e aprendizagem, a permanência na instituição, sua 
inclusão social e êxito acadêmico do/a estudante. 

PROPOR: O documento que está em proposição vai na perspectiva de uma 
Educação à distância precarizada.  

DISCORDÂNCIA: Nossos cursos foram pensados no formato presencial, a carga 
horária é densa e, não podemos exigir que os alunos optem por terem os 
conteúdos no formato precarizado da Educação à distância.
SUGERIMOS: incluir que o estudante pode optar por não realizar a APNPs (se for 

ensino remoto) 

DISCORDÂNCIA: A instituição precisa apresentar uma proposta clara de entrega 
de material físico, uma vez que esses materiais deverão ser entregues e recolhidos 
muitas vezes por cada aluno. Não há como realizar esta entrega sem colocar
profissional e aluno em risco. 
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DISCORDÂNCIA: As APNPs devem seguir como atividades não letivas e, que não 

DISCORDÂNCIA: Considerando as condições de vida dos estudantes, não temos 
como garantir a manutenção de uma rotina básica de estudos.  

PROPOR: Minimizar os retrocessos de aprendizagem. As APNPs no formato que 
estão configuradas neste documento podem gerar aumento de trancamento de 

nos que a questão vai além de identificar se 
ão, mas sim mapear a intensidade desses recuos e 

construir estratégias para buscar algum manejo dos desafios. Negar esses 
retrocessos pode favorecer uma postura institucional passiva ? Assumi-los pode 

PROPOR: Deixar claro que não terá avaliação logo, não terá recuperação de 

PROPOR: Em que condições manter este contato acolhedor, que deve ser tarefa 
de uma equipe interdisciplinar, que irá necessitar de insumos institucionais,  

para acolhimento daqueles estudantes sem acesso a internet e 

Além disso, “O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética: 
lo, implica 

ias e invenções, tomando para si a 
responsabilidade de “abrigar e agasalhar” outrem em suas demandas [...]”. 
(BRASIL, 2010, p. 19)  BRASIL. Ministério da Saúde. Cartilha da PNH: Acolhimento 

esta perspectiva pressupõe a responsabilidade coletiva de todos/as 
educadores/as, numa concepção de trabalho multidisciplinar, interdisciplinar e 
intersetorial, compreendendo as especificidades profissionais. 

o relaciona-se às intervenções 
realizadas por profissionais e setores especializados do campus, tendo como 
objetivo acompanhar estudantes por meio de atendimentos em suas demandas 
específicas, buscando orientar e encaminhar para atendimento interno numa 

rspectiva multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial, inclusive em articulação 
com os núcleos, tais como: NEABI, NUGEDS, NAPNE, dentre outros e, se 
necessário, para a rede de atendimento externa, de forma a contribuir para a 

sino e aprendizagem, a permanência na instituição, sua 

PROPOR: O documento que está em proposição vai na perspectiva de uma 

pensados no formato presencial, a carga 
horária é densa e, não podemos exigir que os alunos optem por terem os 
conteúdos no formato precarizado da Educação à distância. 
SUGERIMOS: incluir que o estudante pode optar por não realizar a APNPs (se for 

DISCORDÂNCIA: A instituição precisa apresentar uma proposta clara de entrega 
de material físico, uma vez que esses materiais deverão ser entregues e recolhidos 
muitas vezes por cada aluno. Não há como realizar esta entrega sem colocar o 
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§ 6º  
DISCORDÂNCIA: Substituir a possibilidade de serem atividades multidisciplinares 
e/ou interdisciplinares, por devam ser preferencialmente executadas como projetos 
integradores entre as disciplinas.
 
§ 7º  
SUPRIMIR: A
considerar a carga horária dos planos de disciplina, formatados anteriorme à 
pandemia. 
 
§ 9º  
DISCORDÂNCIA: APNPs não podem ser disciplinas, não podem ser consideradas 
a questão do controle de car
 
§ 10º  
DISCORDÂNCIA: Não podemos cobrar frequência e, nem reprovarmos na 
execução das APNPs. 
 
§ 12º  
DISCORDÂNCIA: O estudante deve ter o direito por não optar pelas APNPs, sem 
prejuízo do prazo de contagem da sua integralização no curso. O 
pode ser manifestado como uma política de exclusão dos estudantes.
 
§ 13º  
DISCORDÂNCIA: As APNPs não podem substituir as aulas presenciais.

Realengo 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que vi
propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os componentes 
curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs devem ser oferta
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinare
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 
com os estudantes e incentivá
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncron
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 
ser implementado após a concordância da mesma.

Arraial do Cabo 

Conforme os artigos acima . As atividades devem respeitar a carga hor
acordo com a legislação vigente e neste momento as atividades devem ser 
planejadas em conjunto com os docentes.

Duque de Caxias 

Artigo 2 
Sugestão: 
Qualificar o princípio de flexibilidade e autonomia dos cursos na adequação das 
atividades de forma 
Sugerimos definições mais claras que gestem a flexibilidade e autonomia. 
§4 
§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente 
com a direção de ensino, (avaliar a possibilidade

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

DISCORDÂNCIA: Substituir a possibilidade de serem atividades multidisciplinares 
e/ou interdisciplinares, por devam ser preferencialmente executadas como projetos 
integradores entre as disciplinas. 

SUPRIMIR: A questão do controle da carga horária semanal, não podemos 
considerar a carga horária dos planos de disciplina, formatados anteriorme à 
pandemia.  

DISCORDÂNCIA: APNPs não podem ser disciplinas, não podem ser consideradas 
a questão do controle de carga horária.  

DISCORDÂNCIA: Não podemos cobrar frequência e, nem reprovarmos na 
execução das APNPs.  

DISCORDÂNCIA: O estudante deve ter o direito por não optar pelas APNPs, sem 
prejuízo do prazo de contagem da sua integralização no curso. O 
pode ser manifestado como uma política de exclusão dos estudantes.

DISCORDÂNCIA: As APNPs não podem substituir as aulas presenciais.
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os componentes 
curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 
com os estudantes e incentivá-los a permanecer nos estudos.

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 
ser implementado após a concordância da mesma. 
Conforme os artigos acima . As atividades devem respeitar a carga hor
acordo com a legislação vigente e neste momento as atividades devem ser 
planejadas em conjunto com os docentes. 

 
Qualificar o princípio de flexibilidade e autonomia dos cursos na adequação das 
atividades de forma a evitar ações genéricas. 
Sugerimos definições mais claras que gestem a flexibilidade e autonomia. 

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente 
com a direção de ensino, (avaliar a possibilidade- retirar) (deve
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DISCORDÂNCIA: Substituir a possibilidade de serem atividades multidisciplinares 
e/ou interdisciplinares, por devam ser preferencialmente executadas como projetos 

questão do controle da carga horária semanal, não podemos 
considerar a carga horária dos planos de disciplina, formatados anteriorme à 

DISCORDÂNCIA: APNPs não podem ser disciplinas, não podem ser consideradas 

DISCORDÂNCIA: Não podemos cobrar frequência e, nem reprovarmos na 

DISCORDÂNCIA: O estudante deve ter o direito por não optar pelas APNPs, sem 
prejuízo do prazo de contagem da sua integralização no curso. O trancamento não 
pode ser manifestado como uma política de exclusão dos estudantes. 

DISCORDÂNCIA: As APNPs não podem substituir as aulas presenciais. 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 

Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
sam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 

propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os componentes 
curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 

das de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 

s, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 

los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 

Conforme os artigos acima . As atividades devem respeitar a carga horária de 
acordo com a legislação vigente e neste momento as atividades devem ser 

Qualificar o princípio de flexibilidade e autonomia dos cursos na adequação das 

Sugerimos definições mais claras que gestem a flexibilidade e autonomia.  

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente 
retirar) (deve- substituir) fazer a 
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adaptação dos componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, 
para serem ofertados por meio de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano 
de Atividades 
deve ser re
curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN. (Opcional?).
§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório
tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente 
dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias. 
(Essas equivalências precisam ser mais claras e precisas).
§ 9º Cada c
100% da totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e 
das possibilidades de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as 
condições se tornem satisfatórias para 
fundamentadas por orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo 
conhecimento científico, a carga horária de APNPs semanal poderá ser diminuída 
progressivamente. 
OBS: Como será organizada de fato as ações
calendário escolar?
Teremos vários componentes curriculares cumpridos, mas sem a validação do 
calendário escolar? 
 
§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, 
serão adotadas medidas específ
curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata 
dessas instâncias
Sugestão: 
* Construir um documento institucional que possa definir com clareza quais serão 
as medidas específicas.
 
§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por 
outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso 
com o apoio de equ
terão o direito a um plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de 
curso. 
Sugestão: 
* Construir um documento institucional que possa definir com clareza quais as 
orientações balizado
de diretriz para o colegiado de curso, principalmente nos casos de estudantes de 
atendimentos específicos.

Rio de Janeiro 

Sobre o § 4º 
docente”, uma vez que o ofício pedagógico é uma prática coletiva e as questões 
concernentes a ele não podem ser objeto de apreciação individual de cada 
docente. É necessário pensar coletivamente sobre tais questões, assim como todo 
o processo de impl
razão da pandemia.  
Sobre § 5º 
garantido. Sendo assim, a eventual distribuição de material físico deve ser 
complementar, e não su
ou assíncronas em plataformas virtuais. 
Sobre § 6º e 7º 
atividades síncronas. É necessário explicitar de forma mais clara o que se ente
por “sobrecarga” e “sobreposição” de APNPs, pois não se pode pressupor que os 
docentes têm a mesma percepção sobre a questão. É fundamental estabelecer um 
limite máximo de horas diárias para as atividades síncronas para evitar a 
sobrecarga aos alunos. 
o caráter cansativo de reuniões virtuais, provocando esgotamento mental pela 
ausência da comunicação verbal, exigindo, portanto, mais atenção. Somado a este 
fator, ainda há o estresse provocado pelo conf
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adaptação dos componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, 
para serem ofertados por meio de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1) específicas para o período. A opção por APNPs 
deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de reunião de colegiado de 
curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN. (Opcional?).
§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o 
tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente 
dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias. 
(Essas equivalências precisam ser mais claras e precisas).
§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 
100% da totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e 
das possibilidades de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as 
condições se tornem satisfatórias para um retorno presencial, sem riscos à saúde, 
fundamentadas por orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo 
conhecimento científico, a carga horária de APNPs semanal poderá ser diminuída 
progressivamente.  
OBS: Como será organizada de fato as ações se não for com a retomada do 
calendário escolar? 
Teremos vários componentes curriculares cumpridos, mas sem a validação do 
calendário escolar?  

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, 
serão adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de 
curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata 
dessas instâncias 

 
* Construir um documento institucional que possa definir com clareza quais serão 
as medidas específicas. 

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por 
outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso 
com o apoio de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  
terão o direito a um plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de 

 
* Construir um documento institucional que possa definir com clareza quais as 
orientações balizadoras destinadas ao plano individualizado e que possam servir 
de diretriz para o colegiado de curso, principalmente nos casos de estudantes de 
atendimentos específicos. 
Sobre o § 4º - A redação deve ser “cabe às equipes” em substituição a “ca
docente”, uma vez que o ofício pedagógico é uma prática coletiva e as questões 
concernentes a ele não podem ser objeto de apreciação individual de cada 
docente. É necessário pensar coletivamente sobre tais questões, assim como todo 
o processo de implantação deste regime de trabalho pedagógico diferenciado em 
razão da pandemia.   
Sobre § 5º - todos os estudantes devem ter o acesso às tecnologias digitais  
garantido. Sendo assim, a eventual distribuição de material físico deve ser 
complementar, e não substitutiva, ao acesso às atividades pedagógicas síncronas 
ou assíncronas em plataformas virtuais.  
Sobre § 6º e 7º - Importante haver na normativa um limite diário e semanal às 
atividades síncronas. É necessário explicitar de forma mais clara o que se ente
por “sobrecarga” e “sobreposição” de APNPs, pois não se pode pressupor que os 
docentes têm a mesma percepção sobre a questão. É fundamental estabelecer um 
limite máximo de horas diárias para as atividades síncronas para evitar a 
sobrecarga aos alunos. Tal argumentação baseia-se em estudos que demonstram 
o caráter cansativo de reuniões virtuais, provocando esgotamento mental pela 
ausência da comunicação verbal, exigindo, portanto, mais atenção. Somado a este 
fator, ainda há o estresse provocado pelo confinamento e demais dificuldades 
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adaptação dos componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, 
para serem ofertados por meio de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano 

APNPs (Anexo 1) específicas para o período. A opção por APNPs 
gistrada pelo docente nominalmente em ata de reunião de colegiado de 

curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN. (Opcional?). 
§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 

do tempo para orientar os estudantes e o 
tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente 
dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.  
(Essas equivalências precisam ser mais claras e precisas). 

omponente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 
100% da totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e 
das possibilidades de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as 

um retorno presencial, sem riscos à saúde, 
fundamentadas por orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo 
conhecimento científico, a carga horária de APNPs semanal poderá ser diminuída 

se não for com a retomada do 

Teremos vários componentes curriculares cumpridos, mas sem a validação do 

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, 
icas no âmbito dos respectivos colegiados de 

curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata 

* Construir um documento institucional que possa definir com clareza quais serão 

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por 
outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso 

ipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  
terão o direito a um plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de 

* Construir um documento institucional que possa definir com clareza quais as 
ras destinadas ao plano individualizado e que possam servir 

de diretriz para o colegiado de curso, principalmente nos casos de estudantes de 

A redação deve ser “cabe às equipes” em substituição a “cabe ao 
docente”, uma vez que o ofício pedagógico é uma prática coletiva e as questões 
concernentes a ele não podem ser objeto de apreciação individual de cada 
docente. É necessário pensar coletivamente sobre tais questões, assim como todo 

antação deste regime de trabalho pedagógico diferenciado em 

todos os estudantes devem ter o acesso às tecnologias digitais  
garantido. Sendo assim, a eventual distribuição de material físico deve ser 

bstitutiva, ao acesso às atividades pedagógicas síncronas 

Importante haver na normativa um limite diário e semanal às 
atividades síncronas. É necessário explicitar de forma mais clara o que se entende 
por “sobrecarga” e “sobreposição” de APNPs, pois não se pode pressupor que os 
docentes têm a mesma percepção sobre a questão. É fundamental estabelecer um 
limite máximo de horas diárias para as atividades síncronas para evitar a 

se em estudos que demonstram 
o caráter cansativo de reuniões virtuais, provocando esgotamento mental pela 
ausência da comunicação verbal, exigindo, portanto, mais atenção. Somado a este 

inamento e demais dificuldades 
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dificuldades decorrentes da pandemia.
Sobre § 9º 
de acordo com o novo contexto de APNPs emergenciais devido à pandemia de 
Covid-19, havendo possibilidade 
enquanto durar a oferta remota de ensino. É necessário estudar a possibilidade de 
quebra de pré
componentes curriculares, oferecendo maior flexibi
excepcionalidade do momento.
Sobre § 10º 
colegiados de cursos, para o retorno presencial (híbrido ou integral) para não haver 
sobrecarga dos laboratórios.
Sobre § 12º 
referente aos estudantes com necessidades especiais? É necessário esclarecer 
melhor no texto.

Realengo 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 
 
Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunica
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionai
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais neces
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes conclui
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Dist
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Coleg
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando
 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
dificuldades decorrentes da pandemia. 
Sobre § 9º - O estudante poderia ter a opção de montar seu quadro de disciplinas, 
de acordo com o novo contexto de APNPs emergenciais devido à pandemia de 

19, havendo possibilidade de trancamento de disciplina ou matrícula 
enquanto durar a oferta remota de ensino. É necessário estudar a possibilidade de 
quebra de pré-requisitos de disciplinas que tenham rigidez na organização de seus 
componentes curriculares, oferecendo maior flexibilização aos estudantes dada a 
excepcionalidade do momento. 
Sobre § 10º - É necessário um planejamento institucional, não restrito aos 
colegiados de cursos, para o retorno presencial (híbrido ou integral) para não haver 
sobrecarga dos laboratórios. 

12º - No que consistiria um plano de estudos individualizado? Seria 
referente aos estudantes com necessidades especiais? É necessário esclarecer 
melhor no texto. 
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS - 

Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunica
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionai
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

er o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes conclui

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Coleg
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 
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O estudante poderia ter a opção de montar seu quadro de disciplinas, 
de acordo com o novo contexto de APNPs emergenciais devido à pandemia de 

de trancamento de disciplina ou matrícula 
enquanto durar a oferta remota de ensino. É necessário estudar a possibilidade de 

requisitos de disciplinas que tenham rigidez na organização de seus 
lização aos estudantes dada a 

É necessário um planejamento institucional, não restrito aos 
colegiados de cursos, para o retorno presencial (híbrido ou integral) para não haver 

No que consistiria um plano de estudos individualizado? Seria 
referente aos estudantes com necessidades especiais? É necessário esclarecer 

 APNPs 

Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
sários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

er o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 

ância (EaD), em qualquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
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§ 6º O docente deverá descreve
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possi
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organiza
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos coleg
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da p
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de c
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfató
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realiz
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemi
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de c
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário.
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de e
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
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§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da p

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfató
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemi

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 

omente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 

aso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
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r as atividades específicas para o período no Plano 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

bilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
r uma equipe de servidores para planejar junto 

com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
iados de cursos, podendo ser 

desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

ursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

adas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 

omente quando for possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 

urso e/ou conselhos de classe, devidamente 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 

aso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 

stágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 

CNE, ficando vedada a 
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substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo ant
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio.

Niterói 

Deverá ser comunicado e explicado aos alunos à medida que essas medidas forem 
sendo impl
Aulas serão gravadas, qual a garantia que haverá que o professor poderá lecionar 
sem preocupações de perseguições e questionamentos de qualquer natureza?

Realengo 

Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, re
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizag
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de fo
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o a
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permane
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrize
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
 
§ 5º Cabe ao 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu n
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
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substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio. 
Deverá ser comunicado e explicado aos alunos à medida que essas medidas forem 
sendo implementadas. 
Aulas serão gravadas, qual a garantia que haverá que o professor poderá lecionar 
sem preocupações de perseguições e questionamentos de qualquer natureza?
Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 

de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizag

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permane
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
vidades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
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substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

erior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 

Deverá ser comunicado e explicado aos alunos à medida que essas medidas forem 

Aulas serão gravadas, qual a garantia que haverá que o professor poderá lecionar 
sem preocupações de perseguições e questionamentos de qualquer natureza? 

se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 

acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 

speitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
qualidade, bem como, não contribuir 

para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 

rma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 

umento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

s estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 

docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 

ível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 
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II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estu
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma discip
transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.
 
§ 10º Para atender o previsto no parág
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, funda
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades p
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenc
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e 
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plan
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário.
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializa
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Cur
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplo
das práticas profissionais de estágio.

Niterói 
Estranho indicar que não seja Ead, se será possível realizar 109% da carga 
horária. Trecho contraditório.
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A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 

cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenc

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plan
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio. 
Estranho indicar que não seja Ead, se será possível realizar 109% da carga 
horária. Trecho contraditório. 
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A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 

dantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 

linar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

rafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 

planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
mentadas por orientações de autoridades 

sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
resenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 

recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
dos, a aplicação da substituição por APNPs deve 

constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 

riculares Nacionais 
CNE, ficando vedada a 

substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
mação deverão definir em conjunto a organização e a validação 

Estranho indicar que não seja Ead, se será possível realizar 109% da carga 
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Niterói 

Esse documento deveria estabele
viabilidade e pertinência das APNP. Não estamos em condições normais de vida 
em meio a uma pandemia e com cursos que não foram estruturados para a 
regência por meio digital somente. Fundamental estabelecer etapas 
de retomada de atividades com os discentes, partindo do apoio socioemocional e 
integrativo permanente, com atividades extracurriculares por um tempo 
determinado e que sirva para avaliar a posterior iniciação das APNP, que seja 3 
meses, por ex
carga horária por meio remoto os retornos não tem sido positivos, com participação 
baixíssima. Se presencialmente nossos estudantes já tem muita dificuldade, por 
meio remoto isso se amplia. 
quais são as condições efetivamente necessárias e dadas para o ensino remoto, 
de forma a não precarizar mais ainda uma realidade que há meses vem sendo 
difícil. 

Rio de Janeiro Não há contribuições nesta 

Reitoria 

Em reunião dos membros do FEJA (Fórum de Educação de Jovens e Adultos
do IFRJ) ocorrida em 14 de agosto de 2020, no horário das 14h a 16h30,
elencamos algumas questões e sugestões que consideramos importantes na
reflexão e orientação do do
 
Um objetivo primeiro das APNPs deve ser a retomada do calendário
letivo. 
Art. 2º § 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:
 
Nova redação: I 
qualitativa e per
 
A adesão será opcional? Como será retomada letiva se for opcional?
Dar clareza ao parágrafo.
 
Art. 2º § 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:
 
§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso
juntamente com a direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação
dos componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para
serem ofertados por meio de APNPs, as quais deverão ser descritas em
Plano de Atividades 
por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de
reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN.
 
Nova redação: (...) A adoção das APNPs deve ser registrada pelo docente
nominalme
para ciência, à PROEN.

Pinheiral 
A APNPS podem dar conta da nova dinâmica que o cursos mediante a pandemia 
exige por causa do isolamento social.

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do calen
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 
âmbito dos campi do IFRJ.
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 
período de ma
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Esse documento deveria estabelecer etapas e um processo para se avaliar a 
viabilidade e pertinência das APNP. Não estamos em condições normais de vida 
em meio a uma pandemia e com cursos que não foram estruturados para a 
regência por meio digital somente. Fundamental estabelecer etapas 
de retomada de atividades com os discentes, partindo do apoio socioemocional e 
integrativo permanente, com atividades extracurriculares por um tempo 
determinado e que sirva para avaliar a posterior iniciação das APNP, que seja 3 
meses, por exemplo. Nas redes pública e privada que já estão com atividades de 
carga horária por meio remoto os retornos não tem sido positivos, com participação 
baixíssima. Se presencialmente nossos estudantes já tem muita dificuldade, por 
meio remoto isso se amplia. Assim é fundamental avaliar se teremos condições e 
quais são as condições efetivamente necessárias e dadas para o ensino remoto, 
de forma a não precarizar mais ainda uma realidade que há meses vem sendo 

Não há contribuições nesta parte. 
Em reunião dos membros do FEJA (Fórum de Educação de Jovens e Adultos
do IFRJ) ocorrida em 14 de agosto de 2020, no horário das 14h a 16h30,
elencamos algumas questões e sugestões que consideramos importantes na
reflexão e orientação do documento final da APNPs, a saber:

Um objetivo primeiro das APNPs deve ser a retomada do calendário

Art. 2º § 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:

Nova redação: I – Estabelecer a retomada do calendário letivo de forma
qualitativa e pertinente ao momento de pandemia vivido 

A adesão será opcional? Como será retomada letiva se for opcional?
Dar clareza ao parágrafo. 

Art. 2º § 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso
juntamente com a direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação
dos componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para
serem ofertados por meio de APNPs, as quais deverão ser descritas em
Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1) específicas para o período. A opção
por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de
reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN.

Nova redação: (...) A adoção das APNPs deve ser registrada pelo docente
nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada,
para ciência, à PROEN. 
A APNPS podem dar conta da nova dinâmica que o cursos mediante a pandemia 
exige por causa do isolamento social. 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 
âmbito dos campi do IFRJ. 

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante ma
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 
período de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 
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cer etapas e um processo para se avaliar a 
viabilidade e pertinência das APNP. Não estamos em condições normais de vida 
em meio a uma pandemia e com cursos que não foram estruturados para a 
regência por meio digital somente. Fundamental estabelecer etapas e um processo 
de retomada de atividades com os discentes, partindo do apoio socioemocional e 
integrativo permanente, com atividades extracurriculares por um tempo 
determinado e que sirva para avaliar a posterior iniciação das APNP, que seja 3 

emplo. Nas redes pública e privada que já estão com atividades de 
carga horária por meio remoto os retornos não tem sido positivos, com participação 
baixíssima. Se presencialmente nossos estudantes já tem muita dificuldade, por 

Assim é fundamental avaliar se teremos condições e 
quais são as condições efetivamente necessárias e dadas para o ensino remoto, 
de forma a não precarizar mais ainda uma realidade que há meses vem sendo 

Em reunião dos membros do FEJA (Fórum de Educação de Jovens e Adultos 
do IFRJ) ocorrida em 14 de agosto de 2020, no horário das 14h a 16h30, 
elencamos algumas questões e sugestões que consideramos importantes na 

cumento final da APNPs, a saber: 

Um objetivo primeiro das APNPs deve ser a retomada do calendário 

Art. 2º § 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 

Estabelecer a retomada do calendário letivo de forma 

A adesão será opcional? Como será retomada letiva se for opcional? 

Art. 2º § 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, 
juntamente com a direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação 
dos componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para 
serem ofertados por meio de APNPs, as quais deverão ser descritas em 

specíficas para o período. A opção 
por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de 
reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN. 

Nova redação: (...) A adoção das APNPs deve ser registrada pelo docente 
nte em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, 

A APNPS podem dar conta da nova dinâmica que o cursos mediante a pandemia 

dário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 
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§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar;
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigató
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão auto
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente; 
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas dos c
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os componentes 
curriculares e com os aspectos psi
dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a dese
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 
com os estudantes e incentivá
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 
ser implementado após a concordância
 
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 
 
Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de for
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades
e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
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§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar; 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente;  

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas dos cursos; 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os componentes 
curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 
com os estudantes e incentivá-los a permanecer nos estudo

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 
ser implementado após a concordância da mesma.  

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS - 

Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades
e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
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§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 

rios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 

nomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os componentes 

cossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 

nvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 

los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 

 APNPs 

se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 

ma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 
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I - viabilizar o isolamento social recome
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e compet
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC d
curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de materi
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propo
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os di
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular s
indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes,
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária d
deverá ser diminuída progressivamente.
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viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e compet
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

ocesso de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC d
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
nte o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular s
indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária d
deverá ser diminuída progressivamente. 
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ndado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

ocesso de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 

dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
todo ou em parte, de maneira a 

permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
nte o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

al físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

stas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

scentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 

com base nestas diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
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§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas esp
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por raz
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe mult
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos co
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio.
 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVE
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão 
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do profess
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
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§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 

u práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por raz
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos co
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio. 

uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do profess
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
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§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 

o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 

u práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
ecíficas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 

respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 

CNE, ficando vedada a 
cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 

uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 

estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
aprendizagem a serem utilizados; 

e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 



Pró

 

citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponib
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propost
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponi
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 
 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de A
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente regis
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e 
a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 
mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de a
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 
processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminha
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
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citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA. 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.  

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de A
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

ial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e 
a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 
mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 
processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminha
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
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citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas);  
proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 

las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
as nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 

(PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
bilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 

de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 

campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e 
a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 
mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 



Pró

 

 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articul
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitament
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou 
organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem 
baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino
de forma equânime, salvo determinação legal em contrário
 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
estejam alinhadas àquelas est
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das at
recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessida
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudante
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 
inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em an
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver poss
destas serem retomadas.
 
Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
 
 
DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carg
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
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§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de ensino, 
organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem 
baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino
de forma equânime, salvo determinação legal em contrário

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de 
recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 

m a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver poss
destas serem retomadas. 

Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
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§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 

ação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
o nos componentes 

curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
médio técnico e da diretoria de ensino, 

organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem 
baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino-aprendizagem 

. 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as APNPs 
ratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 

nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 

ividades e das estratégias de 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 

des específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 

s nessas condições, 
se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 

damento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 

a horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 
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Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs.
 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priori
ações: 
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 
social; 
II - momento formativo para os servidores a respeito dos pro
ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas 
presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar 
o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos progra
cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias para 
continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos.
 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será a
executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.
 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
multidisciplinares, interdisciplinares e transd
simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração 
de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o 
atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os colegia
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes.
 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIP
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, caracterizada 
pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos cursos poderão 
aprovar a reorganização da oferta de com
PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro dest
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a 
justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.
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Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 

da das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priori

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos pro
ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas 
presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar 
o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares dos 
cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias para 
continuidade da formação acadêmica do estudante;  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
êmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será a
executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação 
simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração 
de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o 
atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes.

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIP
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, caracterizada 
pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos cursos poderão 
aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares previstos nos 
PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
II. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a 
justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 
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Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 

da das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem 
 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar 
o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 

mados nos diferentes componentes curriculares dos 
cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias para 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
APNPs e no SIGAA, em 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
isciplinares, com a participação 

simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração 
de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o 

dos dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, caracterizada 
pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos cursos poderão 

ponentes curriculares previstos nos 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

II. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

requisitos para outra disciplina. 
es componentes curriculares a serem 

reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a 
justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
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Art. 15º A reorganizaçã
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houve
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização 
das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 
presencial.
 
Art. 16º No ca
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de 
acadêmicos. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso a
 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvim
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros 
materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria 
Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação
(DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de vid
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu 
uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios 
existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante 
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser 
aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação 
específica junto à Pró
Coordenações de Integração Escola
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Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houve
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 

afo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização 
das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 
presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros 
materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria 
Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica 
(DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu 
uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios 

tes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante 
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser 
aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação 
específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e 
Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE). 
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o prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

afo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização 
das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 

lendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

ento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros 
materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria 

Profissional e Tecnológica 

Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
eoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 

de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu 
uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios 

tes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante 
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e 



Pró

 

Art. 23º Os casos omissos e excepcion
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, 
pela PROEN.

Rio de Janeiro 

Art 2º (caput): ensino 
Art 2º, par. 7º: Esclarecer o que ocorrerá com a CH já apli
início do ano.
Art 2º, par. 10º: Esclarecer como fica a progressão do aluno se a atividade prática 
só puder ser oferecida no semestre seguinte.
Art 2º, par. 12º: Esclarecer se o plano de estudos individualizado também deverá 
ser realizado à distância, no período de distanciamento social.

Realengo 

As APNPs devem ser propostas também em conjunto aos estudantes, não apenas 
com os professores. As escolhas devem contar com a participação ativa e escuta 
do setor estudantil. 
Não há necessidade de aceitação do colegiado do curso para que os estudantes 
de forma geral possam ter a possibilidade de se liberar de não realizar APNPs. 
Para os estudantes de ensino superior, defendo a não
sem a necessidade de haver 
algum estudo individualizado.
Sobre a possibilidade de manutenção das APNPs no momento do retorno gradual 
às atividades presenciais, devemos ter atenção. Teremos muitos semestres letivos 
impactados pela pande
1 ano e meio durante o ensino presencial. Precisamos ficar atentos sobre isso para 
não prejudicar a grade dos estudantes, mas também sobre a precarização do 
ensino e regulamentação do ensino remoto de
Ter atenção sobre as disciplinas experimentais/práticas e estágios transmutados 
para APNPs, pois nas atividades em que não for possível transformar em APNP, 
pode acumular para o retorno presencial e dificultar a conclusão do curso, com 
amontoados de turmas e salas.

Pinheiral 
A APNPS podem dar conta da nova dinâmica que o cursos mediante a pandemia 
exige por causa do isolamento social.

Pinheiral 
A APNPS podem dar conta da nova dinâmica que o cursos mediante a pandemia 
exige por causa do 

Rio de Janeiro 

É necessário especificar o que se entende por “preferencialmente assíncrona”,
apresentando, portanto, uma determinação clara. O termo sugere que poderá 
haver 
uma escolha do docente em adotar atividades síncronas e/ou assí
vem 
sendo interpretado. Ressalte
de 
atividades síncronas diante de situações práticas vivenciadas pelos estudantes 
como 
dificuldade de acesso à internet, compartilhamento de aparelhos com 
familiares,
falta de espaço adequado para assistir aula virtual etc. Há necessidade de que a 
oferta 
de APNPs seja feita a partir de um levantamento criterioso das condições dos/das
discentes, para garantir que as escolhas sejam pautadas pela inclusã
todos/todas
com base nas suas especificidades.

Engenheiro Paulo de 
Frontin É importante viabilizar o acesso a todos os alunos.

Realengo Concordo!

Realengo 

É necessário um debate sobre as grandes diferenças entre o ensino técnico 
(médio) e ensino 
minuta é para contemplar tanto os secundaristas quanto os estudantes de 
graduação, o que cria apenas
um cenário para situações com muitas diferenças. O estudante secundarista faz 
parte de uma turma, não
tem uma grade tão flexível e dinâmic
3 ou 4 anos), muitos
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Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, 
pela PROEN. 
Art 2º (caput): ensino -> ensino-aprendizagem 
Art 2º, par. 7º: Esclarecer o que ocorrerá com a CH já aplicada presencialmente no 
início do ano. 
Art 2º, par. 10º: Esclarecer como fica a progressão do aluno se a atividade prática 
só puder ser oferecida no semestre seguinte. 
Art 2º, par. 12º: Esclarecer se o plano de estudos individualizado também deverá 

lizado à distância, no período de distanciamento social.
As APNPs devem ser propostas também em conjunto aos estudantes, não apenas 
com os professores. As escolhas devem contar com a participação ativa e escuta 
do setor estudantil.  

necessidade de aceitação do colegiado do curso para que os estudantes 
de forma geral possam ter a possibilidade de se liberar de não realizar APNPs. 
Para os estudantes de ensino superior, defendo a não-obrigatoriedade das APNPs, 
sem a necessidade de haver uma consulta ao colegiado do curso para aprovar 
algum estudo individualizado. 
Sobre a possibilidade de manutenção das APNPs no momento do retorno gradual 
às atividades presenciais, devemos ter atenção. Teremos muitos semestres letivos 
impactados pela pandemia, o que significa que podemos manter APNPs por quase 
1 ano e meio durante o ensino presencial. Precisamos ficar atentos sobre isso para 
não prejudicar a grade dos estudantes, mas também sobre a precarização do 
ensino e regulamentação do ensino remoto de forma permanente.
Ter atenção sobre as disciplinas experimentais/práticas e estágios transmutados 
para APNPs, pois nas atividades em que não for possível transformar em APNP, 
pode acumular para o retorno presencial e dificultar a conclusão do curso, com 
montoados de turmas e salas. 

A APNPS podem dar conta da nova dinâmica que o cursos mediante a pandemia 
exige por causa do isolamento social. 
A APNPS podem dar conta da nova dinâmica que o cursos mediante a pandemia 
exige por causa do isolamento social. 
É necessário especificar o que se entende por “preferencialmente assíncrona”,
apresentando, portanto, uma determinação clara. O termo sugere que poderá 

uma escolha do docente em adotar atividades síncronas e/ou assí

sendo interpretado. Ressalte-se aqui a necessidade de estabelecer limite máximo 

atividades síncronas diante de situações práticas vivenciadas pelos estudantes 

dificuldade de acesso à internet, compartilhamento de aparelhos com 
 

falta de espaço adequado para assistir aula virtual etc. Há necessidade de que a 

de APNPs seja feita a partir de um levantamento criterioso das condições dos/das
discentes, para garantir que as escolhas sejam pautadas pela inclusã
todos/todas 
com base nas suas especificidades. 

É importante viabilizar o acesso a todos os alunos. 
Concordo! 
É necessário um debate sobre as grandes diferenças entre o ensino técnico 
(médio) e ensino superior, e esta 
minuta é para contemplar tanto os secundaristas quanto os estudantes de 
graduação, o que cria apenas 
um cenário para situações com muitas diferenças. O estudante secundarista faz 
parte de uma turma, não 
tem uma grade tão flexível e dinâmica, passa menos tempo na escola (se forma em 
3 ou 4 anos), muitos 
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ais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, 

cada presencialmente no 

Art 2º, par. 10º: Esclarecer como fica a progressão do aluno se a atividade prática 

Art 2º, par. 12º: Esclarecer se o plano de estudos individualizado também deverá 
lizado à distância, no período de distanciamento social. 

As APNPs devem ser propostas também em conjunto aos estudantes, não apenas 
com os professores. As escolhas devem contar com a participação ativa e escuta 

necessidade de aceitação do colegiado do curso para que os estudantes 
de forma geral possam ter a possibilidade de se liberar de não realizar APNPs. 

obrigatoriedade das APNPs, 
uma consulta ao colegiado do curso para aprovar 

Sobre a possibilidade de manutenção das APNPs no momento do retorno gradual 
às atividades presenciais, devemos ter atenção. Teremos muitos semestres letivos 

mia, o que significa que podemos manter APNPs por quase 
1 ano e meio durante o ensino presencial. Precisamos ficar atentos sobre isso para 
não prejudicar a grade dos estudantes, mas também sobre a precarização do 

forma permanente. 
Ter atenção sobre as disciplinas experimentais/práticas e estágios transmutados 
para APNPs, pois nas atividades em que não for possível transformar em APNP, 
pode acumular para o retorno presencial e dificultar a conclusão do curso, com 

A APNPS podem dar conta da nova dinâmica que o cursos mediante a pandemia 

A APNPS podem dar conta da nova dinâmica que o cursos mediante a pandemia 

É necessário especificar o que se entende por “preferencialmente assíncrona”, 
apresentando, portanto, uma determinação clara. O termo sugere que poderá 

uma escolha do docente em adotar atividades síncronas e/ou assíncronas, e assim 

se aqui a necessidade de estabelecer limite máximo 

atividades síncronas diante de situações práticas vivenciadas pelos estudantes 

dificuldade de acesso à internet, compartilhamento de aparelhos com outros 

falta de espaço adequado para assistir aula virtual etc. Há necessidade de que a 

de APNPs seja feita a partir de um levantamento criterioso das condições dos/das 
discentes, para garantir que as escolhas sejam pautadas pela inclusão de 

É necessário um debate sobre as grandes diferenças entre o ensino técnico 

minuta é para contemplar tanto os secundaristas quanto os estudantes de 

um cenário para situações com muitas diferenças. O estudante secundarista faz 

a, passa menos tempo na escola (se forma em 
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têm seus planejamentos para passar no ENEM, etc. O estudante de graduação tem 
mais autonomia, e
seus planos não são visualizados tanto pela perspectiva de turma e sala de aula, e 
mais por sua
periodização através de uma visão mais individualizada. Com essas diferenças, 
fizemos diversas
observações ao longo da minuta.
 No parágrafo 12o , consta a necessidade de aceitação do colegiado do curso para 
o estudante ficar
liberado de não reali
defendemos a não obrigatoriedade das APNPs, sem a necessidade de haver uma 
consulta ao colegiado do curso para aprovar algum estudo individualizado.
 No parágrafo 7o, melhor substituir “devendo o docente da
atividades assíncronas”
para “devendo o docente realizar atividades assíncronas”, sendo, portanto, 
obrigatório as APNPs serem
assíncronas, para possibilitar um melhor acesso aos estudantes com conexão 
lenta. 
No parágrafo 13o , é falado sob
momento do retorno
gradual às atividades presenciais. Teremos muitos semestres letivos impactados 
pela pandemia, o que
significa que podemos manter APNPs por quase 1 ano e meio durante o ensino 
presencial. Prec
ficar atentos sobre isso para não prejudicar a grade dos estudantes, mas também 
sobre a precarização
do ensino e regulamentação do ensino remoto de forma permanente.
No parágrafo 14o , ter atenção sobre as disciplinas experimentais/práticas e 
estágios transmutados
para APNPs, pois nas atividades em que não for possível transformar em APNP, 
pode acumular para o
retorno presencial e dificultar a conclusão do curso, com amontoados de turmas e 
salas. 

Realengo 

Artigo 2: 
No parágrafo 7, melhor substituir 
assíncronas” para “devendo o docente realizar atividades assíncronas”, sendo, 
portanto, obrigatório as APNPs serem assíncronas, para possibilitar um melhor 
acesso aos estudantes com conexão lenta.
No parágra
estudante ficar
liberado de não realizar APNPs. Para os estudantes de ensino superior, 
defendemos a nãoobrigatoriedade das APNPs, sem a necessidade de haver uma 
consulta ao colegiado do 
No parágrafo 13, é falado sobre a possibilidade de manutenção das APNPs no 
momento do retorno gradual às atividades presenciais. Teremos muitos semestres 
letivos impactados pela pandemia, o que significa que
quase 1 ano e meio durante o ensino presencial. Precisamos ficar atentos sobre 
isso para não prejudicar a grade dos estudantes, mas também sobre a 
precarização do ensino e regulamentação do ensino remoto de forma permanente.
No parágrafo 14, ter atenção sobre as disciplinas experimentais/práticas e estágios 
transmutados para APNPs, pois nas atividades em que não for possível 
transformar em APNP, pode acumular para o retorno presencial e dificultar a 
conclusão do curso, com amontoad

Realengo 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à
pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
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têm seus planejamentos para passar no ENEM, etc. O estudante de graduação tem 
mais autonomia, e 
seus planos não são visualizados tanto pela perspectiva de turma e sala de aula, e 
mais por sua grade e 
periodização através de uma visão mais individualizada. Com essas diferenças, 
fizemos diversas 
observações ao longo da minuta. 
No parágrafo 12o , consta a necessidade de aceitação do colegiado do curso para 
o estudante ficar 
liberado de não realizar APNPs. Para os estudantes de ensino superior, 
defendemos a não obrigatoriedade das APNPs, sem a necessidade de haver uma 
consulta ao colegiado do curso para aprovar algum estudo individualizado.
No parágrafo 7o, melhor substituir “devendo o docente dar preferência às 
atividades assíncronas” 
para “devendo o docente realizar atividades assíncronas”, sendo, portanto, 
obrigatório as APNPs serem 
assíncronas, para possibilitar um melhor acesso aos estudantes com conexão 

No parágrafo 13o , é falado sobre a possibilidade de manutenção das APNPs no 
momento do retorno 
gradual às atividades presenciais. Teremos muitos semestres letivos impactados 
pela pandemia, o que 
significa que podemos manter APNPs por quase 1 ano e meio durante o ensino 
presencial. Precisamos 
ficar atentos sobre isso para não prejudicar a grade dos estudantes, mas também 
sobre a precarização 
do ensino e regulamentação do ensino remoto de forma permanente.
No parágrafo 14o , ter atenção sobre as disciplinas experimentais/práticas e 

os transmutados 
para APNPs, pois nas atividades em que não for possível transformar em APNP, 
pode acumular para o 
retorno presencial e dificultar a conclusão do curso, com amontoados de turmas e 

No parágrafo 7, melhor substituir “devendo o docente dar preferência às atividades 
assíncronas” para “devendo o docente realizar atividades assíncronas”, sendo, 
portanto, obrigatório as APNPs serem assíncronas, para possibilitar um melhor 
acesso aos estudantes com conexão lenta. 
No parágrafo 12, consta a necessidade de aceitação do colegiado do curso para o 
estudante ficar 
liberado de não realizar APNPs. Para os estudantes de ensino superior, 
defendemos a nãoobrigatoriedade das APNPs, sem a necessidade de haver uma 
consulta ao colegiado do curso para aprovar algum estudo individualizado.
No parágrafo 13, é falado sobre a possibilidade de manutenção das APNPs no 
momento do retorno gradual às atividades presenciais. Teremos muitos semestres 
letivos impactados pela pandemia, o que significa que podemos manter APNPs por 
quase 1 ano e meio durante o ensino presencial. Precisamos ficar atentos sobre 
isso para não prejudicar a grade dos estudantes, mas também sobre a 
precarização do ensino e regulamentação do ensino remoto de forma permanente.

rágrafo 14, ter atenção sobre as disciplinas experimentais/práticas e estágios 
transmutados para APNPs, pois nas atividades em que não for possível 
transformar em APNP, pode acumular para o retorno presencial e dificultar a 
conclusão do curso, com amontoados de turmas e salas. 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à
pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
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têm seus planejamentos para passar no ENEM, etc. O estudante de graduação tem 

seus planos não são visualizados tanto pela perspectiva de turma e sala de aula, e 

periodização através de uma visão mais individualizada. Com essas diferenças, 

No parágrafo 12o , consta a necessidade de aceitação do colegiado do curso para 

zar APNPs. Para os estudantes de ensino superior, 
defendemos a não obrigatoriedade das APNPs, sem a necessidade de haver uma 
consulta ao colegiado do curso para aprovar algum estudo individualizado. 

r preferência às 

para “devendo o docente realizar atividades assíncronas”, sendo, portanto, 

assíncronas, para possibilitar um melhor acesso aos estudantes com conexão 

re a possibilidade de manutenção das APNPs no 

gradual às atividades presenciais. Teremos muitos semestres letivos impactados 

significa que podemos manter APNPs por quase 1 ano e meio durante o ensino 

ficar atentos sobre isso para não prejudicar a grade dos estudantes, mas também 

do ensino e regulamentação do ensino remoto de forma permanente. 
No parágrafo 14o , ter atenção sobre as disciplinas experimentais/práticas e 

para APNPs, pois nas atividades em que não for possível transformar em APNP, 

retorno presencial e dificultar a conclusão do curso, com amontoados de turmas e 

“devendo o docente dar preferência às atividades 
assíncronas” para “devendo o docente realizar atividades assíncronas”, sendo, 
portanto, obrigatório as APNPs serem assíncronas, para possibilitar um melhor 

fo 12, consta a necessidade de aceitação do colegiado do curso para o 

liberado de não realizar APNPs. Para os estudantes de ensino superior, 
defendemos a nãoobrigatoriedade das APNPs, sem a necessidade de haver uma 

curso para aprovar algum estudo individualizado. 
No parágrafo 13, é falado sobre a possibilidade de manutenção das APNPs no 
momento do retorno gradual às atividades presenciais. Teremos muitos semestres 

podemos manter APNPs por 
quase 1 ano e meio durante o ensino presencial. Precisamos ficar atentos sobre 
isso para não prejudicar a grade dos estudantes, mas também sobre a 
precarização do ensino e regulamentação do ensino remoto de forma permanente. 

rágrafo 14, ter atenção sobre as disciplinas experimentais/práticas e estágios 
transmutados para APNPs, pois nas atividades em que não for possível 
transformar em APNP, pode acumular para o retorno presencial e dificultar a 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
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propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os componentes 
curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transv
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 
com os estudantes e incentivá
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 
ser implemen
 
Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade do
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizage
competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais ofer
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando
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propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os componentes 

es e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 
com os estudantes e incentivá-los a permanecer nos estudos.

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 
ser implementado após a concordância da mesma.  

Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 

dantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias. 

º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 
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propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os componentes 
es e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 

ersais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 

a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 

se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 

dantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 

º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

m: desenvolvimento de habilidades e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 

ecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
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§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos d
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material físico impresso, quando n
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunt
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de for
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pel
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbi
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise indivi
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respect
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necess
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensad
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
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§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunt
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de for
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 

ria dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
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§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
as atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

ecessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 

ria dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 

to dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
dual de cada caso, no âmbito dos 

respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
ivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 

seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 

os ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
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aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam disc
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio.

Duque de Caxias 

Contribuições do 
Caxias: 
 
§ 2º, inciso III 
- rever o uso do termo  "objetivos de aprendizagem essenciais", pois dá
impressão de que temos conteúdos não essenciais em nosso PPC, desta forma 
sugerimos revisão dest
 
§ 4º  
- Substituir "Cabe ao docente....." por "Cabe ao colegiado de curso..."
Substituir "...A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente 
em ata..." por "....A opção por APNPs deve ser indicada pelo colegiado em ata..."
 
§ 8º  
- Substituir "... técnico
"... técnico
..." 
- retirar "e divulgar"
 
Sugere-se incluir novos parágrafos:
§ Caberá ao colegiado definir es
discentes. 

Realengo 

Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de for
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades
e realidades próprias.
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 
alunos. 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: I 
social recomendado
manutenção do vínculo com a Instituição; III 
forma conjuntural, garantindo a oferta de componentes curriculares para 
desenvolvimento das habilidades e competência
dos cursos; IV 
prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, VIII 
que reforcem o vínculo com 
de curso de estudantes concluintes.
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos c
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio. 
Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de 

§ 2º, inciso III  
rever o uso do termo  "objetivos de aprendizagem essenciais", pois dá

impressão de que temos conteúdos não essenciais em nosso PPC, desta forma 
sugerimos revisão deste. 

Substituir "Cabe ao docente....." por "Cabe ao colegiado de curso..."
Substituir "...A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente 
em ata..." por "....A opção por APNPs deve ser indicada pelo colegiado em ata..."

tituir "... técnico-pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar ..." por 
"... técnico-pedagógicas, as direções de ensino e o colegiado de curso acompanhar 

retirar "e divulgar" 

se incluir novos parágrafos: 
§ Caberá ao colegiado definir estratégias para manutenção do contato com os 

 
Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades
e realidades próprias. 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.

É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: I - viabilizar o isolamento 
social recomendado pelos órgãos de saúde; II - possibilitar aos educandos a 
manutenção do vínculo com a Instituição; III - reorganizar a oferta de ensino de 
forma conjuntural, garantindo a oferta de componentes curriculares para 
desenvolvimento das habilidades e competências do educando previstos nos PPCs 
dos cursos; IV - contribuir para uma rotina básica de estudos; V 
prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;

configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 
o de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

competências; 
manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

afastados do ambiente físico do campus; e, VIII - priorizar a realização de APNPs 
que reforcem o vínculo com estudantes ingressantes e que viabilizem a conclusão 
de curso de estudantes concluintes. 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

148 

CNE, ficando vedada a 
iplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 

Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de 

rever o uso do termo  "objetivos de aprendizagem essenciais", pois dá-se a 
impressão de que temos conteúdos não essenciais em nosso PPC, desta forma 

Substituir "Cabe ao docente....." por "Cabe ao colegiado de curso..." 
Substituir "...A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente 
em ata..." por "....A opção por APNPs deve ser indicada pelo colegiado em ata..." 

pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar ..." por 
pedagógicas, as direções de ensino e o colegiado de curso acompanhar 

tratégias para manutenção do contato com os 

se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 

ma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento 
possibilitar aos educandos a 

reorganizar a oferta de ensino de 
forma conjuntural, garantindo a oferta de componentes curriculares para 

s do educando previstos nos PPCs 
contribuir para uma rotina básica de estudos; V - minimizar 

prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

o de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
priorizar a realização de APNPs 

estudantes ingressantes e que viabilizem a conclusão 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 

ursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
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componentes curriculares sob sua regência, em todo ou
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o ace
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material físico
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias.
§ 8º As APNPs devem ser propostas e pla
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e or
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivo
indicados pelas APNPs forem alcançados.
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nesta
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente.
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais.
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas r
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio.

Rio de Janeiro 
Sobre o § 4º 
docente”, uma vez que o ofício pedagógico é uma prática coletiva e as questões
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componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar; 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e or
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivo
indicados pelas APNPs forem alcançados. 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nesta
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

er diminuída progressivamente. 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais.
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 

ensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio. 
Sobre o § 4º - A redação deve ser “cabe às equipes” em substituição a “cabe ao
docente”, uma vez que o ofício pedagógico é uma prática coletiva e as questões
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em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
sso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

nejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes. 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19. 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 

, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 

individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
espectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 

seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 

ensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 

CNE, ficando vedada a 
disciplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 

redação deve ser “cabe às equipes” em substituição a “cabe ao 
docente”, uma vez que o ofício pedagógico é uma prática coletiva e as questões 
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concernentes a ele não podem ser objeto de apreciação individual de cada 
docente. 
É necessário pensar coletivamente
processo de implantação deste regime de trabalho pedagógico diferenciado em
razão da pandemia.
Sobre § 5º 
garantido. Sendo assim, a eventual distribuiç
complementar, e
não substitutiva, ao acesso às atividades pedagógicas síncronas ou assíncronas 
em 
plataformas virtuais.
Sobre § 6º e 7º 
atividades síncronas. É nec
por 
“sobrecarga” e “sobreposição” de APNPs, pois não se pode pressupor que os 
docentes têm
a mesma percepção sobre a questão. É fundamental estabelecer um limite máximo 
de 
horas diárias para as ativid
argumentação baseia
reuniões 
virtuais, provocando esgotamento mental pela ausência da comunicação verbal, 
exigindo, 
portanto, mais atenção. Somado a
confinamento e demais dificuldades dificuldades decorrentes da pandemia.
Sobre § 9º 
de acordo com o novo contexto de APNPs emergenciais d
Covid-19, 
havendo possibilidade de trancamento de disciplina ou matrícula enquanto durar a 
oferta 
remota de ensino. É necessário estudar a possibilidade de quebra de pré
de 
disciplinas que tenham rigidez na organização de seu
oferecendo maior flexibilização aos estudantes dada a excepcionalidade do 
momento. 
Sobre § 10º 
colegiados de cursos, para o retorno presencial (híbrido ou integral) 
sobrecarga dos laboratórios.
Sobre § 12º 
referente aos estudantes com necessidades especiais? É necessário esclarecer 
melhor no 
texto. 

Engenheiro Paulo de 
Frontin CONCORDO

Pinheiral 

Existem alunos sem acesso à linha telefônica e internet.  
Michel e Danilo: não há consenso com a produção da minuta (e leitura com 
alterações). 
Sugestão de inclusão COTP e De: § 3º Destacar o caráter de excepcionalidade, 
deixando claro que as APNP
implementadas a partir do entendimento da necessidade do isolamento físico por 
conta da pandemia por COVID
{Cilmar: mediante uso de tecnologias diversificadas; Danilo: como definir presença 
completa? 
outro termo}
{Marcelo Delatoura:ressaltar que APNP é para atenuar os efeitos, ela não dá conta 
de suprir todas as necessidades do ensino presencial}
{Danilo: quais são os objetivos essenci
Sugestão DE e COTP: § 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação 
de curso, juntamente com a direção de ensino, avaliar a possibilidade de 
adaptação dos componentes curriculares sob sua regência, junto a
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concernentes a ele não podem ser objeto de apreciação individual de cada 

É necessário pensar coletivamente sobre tais questões, assim como todo o
processo de implantação deste regime de trabalho pedagógico diferenciado em
razão da pandemia. 
Sobre § 5º - todos os estudantes devem ter o acesso às tecnologias digitais
garantido. Sendo assim, a eventual distribuição de material físico deve ser 
complementar, e 
não substitutiva, ao acesso às atividades pedagógicas síncronas ou assíncronas 

plataformas virtuais. 
Sobre § 6º e 7º - Importante haver na normativa um limite diário e semanal às
atividades síncronas. É necessário explicitar de forma mais clara o que se entende 

“sobrecarga” e “sobreposição” de APNPs, pois não se pode pressupor que os 
docentes têm 
a mesma percepção sobre a questão. É fundamental estabelecer um limite máximo 

horas diárias para as atividades síncronas para evitar a sobrecarga aos alunos. Tal
argumentação baseia-se em estudos que demonstram o caráter cansativo de 

virtuais, provocando esgotamento mental pela ausência da comunicação verbal, 

portanto, mais atenção. Somado a este fator, ainda há o estresse provocado pelo
confinamento e demais dificuldades dificuldades decorrentes da pandemia.
Sobre § 9º - O estudante poderia ter a opção de montar seu quadro de disciplinas,
de acordo com o novo contexto de APNPs emergenciais devido à pandemia de 

 
havendo possibilidade de trancamento de disciplina ou matrícula enquanto durar a 

remota de ensino. É necessário estudar a possibilidade de quebra de pré

disciplinas que tenham rigidez na organização de seus componentes curriculares,
oferecendo maior flexibilização aos estudantes dada a excepcionalidade do 

 
Sobre § 10º - É necessário um planejamento institucional, não restrito aos
colegiados de cursos, para o retorno presencial (híbrido ou integral) 
sobrecarga dos laboratórios. 
Sobre § 12º - No que consistiria um plano de estudos individualizado? Seria
referente aos estudantes com necessidades especiais? É necessário esclarecer 

 

CONCORDO 
Existem alunos sem acesso à linha telefônica e internet.   
Michel e Danilo: não há consenso com a produção da minuta (e leitura com 
alterações).  
Sugestão de inclusão COTP e De: § 3º Destacar o caráter de excepcionalidade, 
deixando claro que as APNPs não substituem as atividades presenciais, mas são 
implementadas a partir do entendimento da necessidade do isolamento físico por 
conta da pandemia por COVID-19. 
{Cilmar: mediante uso de tecnologias diversificadas; Danilo: como definir presença 
completa? Sabrina: a referência é um retorno com ensino híbrido. Pode se usar 
outro termo} 
{Marcelo Delatoura:ressaltar que APNP é para atenuar os efeitos, ela não dá conta 
de suprir todas as necessidades do ensino presencial} 
{Danilo: quais são os objetivos essenciais? O que não é essencial? Retirar o termo}
Sugestão DE e COTP: § 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação 
de curso, juntamente com a direção de ensino, avaliar a possibilidade de 
adaptação dos componentes curriculares sob sua regência, junto a
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concernentes a ele não podem ser objeto de apreciação individual de cada 

sobre tais questões, assim como todo o 
processo de implantação deste regime de trabalho pedagógico diferenciado em 

todos os estudantes devem ter o acesso às tecnologias digitais 
ão de material físico deve ser 

não substitutiva, ao acesso às atividades pedagógicas síncronas ou assíncronas 

Importante haver na normativa um limite diário e semanal às 
essário explicitar de forma mais clara o que se entende 

“sobrecarga” e “sobreposição” de APNPs, pois não se pode pressupor que os 

a mesma percepção sobre a questão. É fundamental estabelecer um limite máximo 

ades síncronas para evitar a sobrecarga aos alunos. Tal 
se em estudos que demonstram o caráter cansativo de 

virtuais, provocando esgotamento mental pela ausência da comunicação verbal, 

este fator, ainda há o estresse provocado pelo 
confinamento e demais dificuldades dificuldades decorrentes da pandemia. 

O estudante poderia ter a opção de montar seu quadro de disciplinas, 
evido à pandemia de 

havendo possibilidade de trancamento de disciplina ou matrícula enquanto durar a 

remota de ensino. É necessário estudar a possibilidade de quebra de pré-requisitos 

s componentes curriculares, 
oferecendo maior flexibilização aos estudantes dada a excepcionalidade do 

É necessário um planejamento institucional, não restrito aos 
colegiados de cursos, para o retorno presencial (híbrido ou integral) para não haver 

No que consistiria um plano de estudos individualizado? Seria 
referente aos estudantes com necessidades especiais? É necessário esclarecer 

Michel e Danilo: não há consenso com a produção da minuta (e leitura com 

Sugestão de inclusão COTP e De: § 3º Destacar o caráter de excepcionalidade, 
s não substituem as atividades presenciais, mas são 

implementadas a partir do entendimento da necessidade do isolamento físico por 

{Cilmar: mediante uso de tecnologias diversificadas; Danilo: como definir presença 
Sabrina: a referência é um retorno com ensino híbrido. Pode se usar 

{Marcelo Delatoura:ressaltar que APNP é para atenuar os efeitos, ela não dá conta 

ais? O que não é essencial? Retirar o termo} 
Sugestão DE e COTP: § 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação 
de curso, juntamente com a direção de ensino, avaliar a possibilidade de 
adaptação dos componentes curriculares sob sua regência, junto ao colegiado de 
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curso (integrado pelos professores que lecionam no curso), a partir de estudo de 
viabilidade e construção interdisciplinar dos temas, todo ou em parte, para serem 
ofertados por meio de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de 
Atividades 
deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de reunião de colegiado de 
curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN.
§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias di
e comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos das 
atividades por meio físico e/ou virtual.
Cabe a formação de equipe (envolvendo os setores) para acompanhamento de 
alunos e verificação da condição de acesso, 
e permanência dos alunos. Planejar medidas para disponibilizar o acesso dos 
alunos (levar até a casa do aluno, haverá transporte?...)
§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar (proposta de identificação do núcleo integrador das disciplinas). 
Além disso, devem ser organizadas 
discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao 
estudante, no período de aplicação da presente Resolução.
§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total seman
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o 
tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente 
dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.
(especificar a carga horá
§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar aos alunos o 
planejamento periódico das APNPs, com base nestas diretrizes.
(envolver os seto
também?) 
Sabrina: coordenadores, cotp, professores, cotur, assistência...
 
Sugestão de alunes: ver uma plataforma além do SIGAA que poucos sabem utilizar 
e costuma cair ou travar. 
Sabrina: nece
 
§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 
100% da totalidade Lívia e Érica: rever este percentual da sua carga horária Carla 
Hirt: Não contar como carga horária. Amanda: abre p
modalidade da instituição. João: se existem conteúdos que não podem ser 
trabalhadas por APNP, existe a necessidade de retorno/ensino presencial, já que 
não cumpre 100%, a depender das condições sanitárias e das possibilidades de 
uso das instalações de cada campus do IFRJ Érica: atenção às disciplinas práticas. 
Caso as condições se tornem satisfatórias para um retorno presencial, sem riscos à 
saúde, fundamentadas por orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo 
conhecimen
poderá, ela deve ser diminuída progressivamente. Érica: a parte que só puder 
presencial, não terá previsão de retorno. Como proceder? Lionel: não podemos 
legislar isso. Sequer o EAD  é 100%.
realidade. Marcelo Delatoura: é contra a exclusão de componentes curriculares 
neste processo. 
§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou 
práticas que não puderem ser ofertados por meio 
no período de suspensão das aulas presenciais, deverã o, no âmbito dos 
colegiados de cursos, ser reprogramados para reposição quando for possível o 
retorno às atividades presenciais Érica: quando termina o ano letivo? Quanto 
retoma o ensino presencial? Como fecha o ano letivo?, ou ofertados em outros 
componentes curriculares, em consonância com a estrutura curricular de cada 
curso, no semestre corrente ou no próximo. João: se alguém não concordar com a 
gravação, não poderá hav
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curso (integrado pelos professores que lecionam no curso), a partir de estudo de 
viabilidade e construção interdisciplinar dos temas, todo ou em parte, para serem 
ofertados por meio de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de 

ades - APNPs (Anexo 1) específicas para o período. A opção por APNPs 
deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de reunião de colegiado de 
curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN. 
§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias di
e comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos das 
atividades por meio físico e/ou virtual. 
Cabe a formação de equipe (envolvendo os setores) para acompanhamento de 
alunos e verificação da condição de acesso, com vistas a garantir o aproveitamento 
e permanência dos alunos. Planejar medidas para disponibilizar o acesso dos 
alunos (levar até a casa do aluno, haverá transporte?...) 
§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 

nte reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar (proposta de identificação do núcleo integrador das disciplinas). 
Além disso, devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do 
discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao 
estudante, no período de aplicação da presente Resolução.
§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total seman
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o 
tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente 
dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.
(especificar a carga horária destinada a cada etapa) 
§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar aos alunos o 
planejamento periódico das APNPs, com base nestas diretrizes.
(envolver os setores na ação - Anderson: quem mais está envolvido? professores 

 
Sabrina: coordenadores, cotp, professores, cotur, assistência...

Sugestão de alunes: ver uma plataforma além do SIGAA que poucos sabem utilizar 
e costuma cair ou travar.  
Sabrina: necessária capacitação para utilização do SIGAA. 

§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 
100% da totalidade Lívia e Érica: rever este percentual da sua carga horária Carla 
Hirt: Não contar como carga horária. Amanda: abre precedente que vai contra à 
modalidade da instituição. João: se existem conteúdos que não podem ser 
trabalhadas por APNP, existe a necessidade de retorno/ensino presencial, já que 
não cumpre 100%, a depender das condições sanitárias e das possibilidades de 
uso das instalações de cada campus do IFRJ Érica: atenção às disciplinas práticas. 
Caso as condições se tornem satisfatórias para um retorno presencial, sem riscos à 
saúde, fundamentadas por orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo 
conhecimento científico, a carga horária de APNPs semanal poderá Amanda:não 
poderá, ela deve ser diminuída progressivamente. Érica: a parte que só puder 
presencial, não terá previsão de retorno. Como proceder? Lionel: não podemos 
legislar isso. Sequer o EAD  é 100%. Tirar no documento, não condiz com a 
realidade. Marcelo Delatoura: é contra a exclusão de componentes curriculares 
neste processo.  
§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou 
práticas que não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, 
no período de suspensão das aulas presenciais, deverã o, no âmbito dos 
colegiados de cursos, ser reprogramados para reposição quando for possível o 
retorno às atividades presenciais Érica: quando termina o ano letivo? Quanto 
retoma o ensino presencial? Como fecha o ano letivo?, ou ofertados em outros 
componentes curriculares, em consonância com a estrutura curricular de cada 
curso, no semestre corrente ou no próximo. João: se alguém não concordar com a 
gravação, não poderá haver gravação. As APNPs podem se acumular se o aluno 
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curso (integrado pelos professores que lecionam no curso), a partir de estudo de 
viabilidade e construção interdisciplinar dos temas, todo ou em parte, para serem 
ofertados por meio de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de 

APNPs (Anexo 1) específicas para o período. A opção por APNPs 
deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de reunião de colegiado de 

§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação 
e comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos das 

Cabe a formação de equipe (envolvendo os setores) para acompanhamento de 
com vistas a garantir o aproveitamento 

e permanência dos alunos. Planejar medidas para disponibilizar o acesso dos 

§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
nte reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 

desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar (proposta de identificação do núcleo integrador das disciplinas). 

de forma adequada ao tempo de estudos do 
discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao 
estudante, no período de aplicação da presente Resolução. 
§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o 
tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente 
dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias. 

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar aos alunos o 
planejamento periódico das APNPs, com base nestas diretrizes. 

Anderson: quem mais está envolvido? professores 

Sabrina: coordenadores, cotp, professores, cotur, assistência... 

Sugestão de alunes: ver uma plataforma além do SIGAA que poucos sabem utilizar 

ssária capacitação para utilização do SIGAA.  

§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 
100% da totalidade Lívia e Érica: rever este percentual da sua carga horária Carla 

recedente que vai contra à 
modalidade da instituição. João: se existem conteúdos que não podem ser 
trabalhadas por APNP, existe a necessidade de retorno/ensino presencial, já que 
não cumpre 100%, a depender das condições sanitárias e das possibilidades de 
uso das instalações de cada campus do IFRJ Érica: atenção às disciplinas práticas. 
Caso as condições se tornem satisfatórias para um retorno presencial, sem riscos à 
saúde, fundamentadas por orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo 

to científico, a carga horária de APNPs semanal poderá Amanda:não 
poderá, ela deve ser diminuída progressivamente. Érica: a parte que só puder 
presencial, não terá previsão de retorno. Como proceder? Lionel: não podemos 

Tirar no documento, não condiz com a 
realidade. Marcelo Delatoura: é contra a exclusão de componentes curriculares 

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou 
de APNPs, no todo ou em parte, 

no período de suspensão das aulas presenciais, deverã o, no âmbito dos 
colegiados de cursos, ser reprogramados para reposição quando for possível o 
retorno às atividades presenciais Érica: quando termina o ano letivo? Quanto 
retoma o ensino presencial? Como fecha o ano letivo?, ou ofertados em outros 
componentes curriculares, em consonância com a estrutura curricular de cada 
curso, no semestre corrente ou no próximo. João: se alguém não concordar com a 

er gravação. As APNPs podem se acumular se o aluno 
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não puder participar. Sabrina: gravação não envolve aluno. Gravação é opcional. 
Anderson: Atenção aos cursos anuais (especialmente sobre a questão da carga 
horária) Cilmar: cogitar cancelamento do ano leti
contagem de carga horária.
OBS: Serão analisadas condições de atuação em atividades práticas e gravação 
de aulas, caso seja apontada a necessidade pelo docente, a partir da avaliação e 
consulta de viabilidade à comissão local 
§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações Érica: regulamentos precisam ser 
revistos para respaldar ações previstas na minuta de sua modalidade de ensino ou 
por outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de 
curso com o apoio de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, NEABI, 
NUGEDS entre outros)  terão o direito a um plano de estudos individualizado 
elaborado pelo colegiado de c
§ 13º As APNPs Marcelo: considera apressado aprovar as APNPs. Sabrina: 
considera substituir APNP por ensino híbrido também poderão ser realizadas 
quando for possível Anderson: não há retorno sem vacina ou antiviral o retorno 
gradual às atividades p
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
OBS: Substituir as APNPs por estratégias d
conta da adequação do retorno e especificidades de período de possíveis ondas de 
contaminação.
 
Sugestão §14º Que trata de estágio, aproveitamento de mini
realizadas pelos alunos no período de iso

Volta Redonda 

§ 1º O atendimento desse artigo será influenciada pela realidade de cada aluno. Da 
forma como está redigido, se um aluno não puder fazer APNP, isso inviabiliza a 
adoção das mesmas. Segue uma sugestão: Com a adoção 
instituição se compromete a buscar atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.
 
Sobre este parágrafo: 
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs;
Não é possível dar garantias nesse momento. Sugestão de redação:
III - reorganizar a ofert
conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs;
 
§ 4º O Anexo 1 preconiza a adoção das APNPs  em um formato que limita a 
disciplina ser trabalhada isoladamente. No meu enten
não  atende, pois exclui a possibilidade de trabalhar em módulos e projetos 
interdisciplinares, por exemplo. Além disso, deve
preencher o Anexo 1, o docente precisará que as APNPs tenham diretrizes 
claramente definidas pela instituição, como: a previsão de um início e fim para a 
APNPs dentro do semestre letivo (A APNP é para ser planejada para ser o 
equivalente a 1 mês presencial ou para o semestre inteiro?), com carga horária 
equivalente para ensino presen
instituição, porque se ficar a cargo do professor, será muito variável podendo 
representar uma sobrecarrega para os alunos de atividades)
 
Sobre este parágrafo:
§ 10º Os componentes curriculares que tenham
práticas que não puderem ser ofertados por meio de APNPs
Sugiro incluir conteúdos teóricos também. Talvez tenham conteúdos específicos, 
que no entendimento do docente, não sejam possíveis de serem trabalhados com o 
aluno de m
exigem maior concentração do aluno. Por isso, pensando no prejuízo que isso 
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não puder participar. Sabrina: gravação não envolve aluno. Gravação é opcional. 
Anderson: Atenção aos cursos anuais (especialmente sobre a questão da carga 
horária) Cilmar: cogitar cancelamento do ano letivo para o anual diante da não 
contagem de carga horária. 
OBS: Serão analisadas condições de atuação em atividades práticas e gravação 
de aulas, caso seja apontada a necessidade pelo docente, a partir da avaliação e 
consulta de viabilidade à comissão local de enfrentamento.
§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações Érica: regulamentos precisam ser 
revistos para respaldar ações previstas na minuta de sua modalidade de ensino ou 

outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de 
curso com o apoio de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, NEABI, 
NUGEDS entre outros)  terão o direito a um plano de estudos individualizado 
elaborado pelo colegiado de curso.   
§ 13º As APNPs Marcelo: considera apressado aprovar as APNPs. Sabrina: 
considera substituir APNP por ensino híbrido também poderão ser realizadas 
quando for possível Anderson: não há retorno sem vacina ou antiviral o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

OBS: Substituir as APNPs por estratégias de ensino híbrido, excepcionalmente, por 
conta da adequação do retorno e especificidades de período de possíveis ondas de 
contaminação. 

Sugestão §14º Que trata de estágio, aproveitamento de mini
realizadas pelos alunos no período de isolamento como carga horária
§ 1º O atendimento desse artigo será influenciada pela realidade de cada aluno. Da 
forma como está redigido, se um aluno não puder fazer APNP, isso inviabiliza a 
adoção das mesmas. Segue uma sugestão: Com a adoção 
instituição se compromete a buscar atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.

e parágrafo:  
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 

conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs;
Não é possível dar garantias nesse momento. Sugestão de redação:

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, possibilitando a oferta dos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs;

§ 4º O Anexo 1 preconiza a adoção das APNPs  em um formato que limita a 
disciplina ser trabalhada isoladamente. No meu entender, o modelo apresentado 
não  atende, pois exclui a possibilidade de trabalhar em módulos e projetos 
interdisciplinares, por exemplo. Além disso, deve-se estar atento que para 
preencher o Anexo 1, o docente precisará que as APNPs tenham diretrizes 

nte definidas pela instituição, como: a previsão de um início e fim para a 
APNPs dentro do semestre letivo (A APNP é para ser planejada para ser o 
equivalente a 1 mês presencial ou para o semestre inteiro?), com carga horária 
equivalente para ensino presencial e remoto (deve haver um padrão fornecido pela 
instituição, porque se ficar a cargo do professor, será muito variável podendo 
representar uma sobrecarrega para os alunos de atividades)

Sobre este parágrafo: 
§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou 
práticas que não puderem ser ofertados por meio de APNPs
Sugiro incluir conteúdos teóricos também. Talvez tenham conteúdos específicos, 
que no entendimento do docente, não sejam possíveis de serem trabalhados com o 
aluno de maneira remota no meio de uma pandemia. Por exemplo, conteúdos que 
exigem maior concentração do aluno. Por isso, pensando no prejuízo que isso 
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não puder participar. Sabrina: gravação não envolve aluno. Gravação é opcional. 
Anderson: Atenção aos cursos anuais (especialmente sobre a questão da carga 

vo para o anual diante da não 

OBS: Serão analisadas condições de atuação em atividades práticas e gravação 
de aulas, caso seja apontada a necessidade pelo docente, a partir da avaliação e 

de enfrentamento. 
§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações Érica: regulamentos precisam ser 
revistos para respaldar ações previstas na minuta de sua modalidade de ensino ou 

outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de 
curso com o apoio de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, NEABI, 
NUGEDS entre outros)  terão o direito a um plano de estudos individualizado 

§ 13º As APNPs Marcelo: considera apressado aprovar as APNPs. Sabrina: 
considera substituir APNP por ensino híbrido também poderão ser realizadas 
quando for possível Anderson: não há retorno sem vacina ou antiviral o retorno 

resenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19. 

e ensino híbrido, excepcionalmente, por 
conta da adequação do retorno e especificidades de período de possíveis ondas de 

Sugestão §14º Que trata de estágio, aproveitamento de mini-cursos e atividades 
lamento como carga horária 

§ 1º O atendimento desse artigo será influenciada pela realidade de cada aluno. Da 
forma como está redigido, se um aluno não puder fazer APNP, isso inviabiliza a 
adoção das mesmas. Segue uma sugestão: Com a adoção das APNPs, a 
instituição se compromete a buscar atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs; 
Não é possível dar garantias nesse momento. Sugestão de redação: 

a de ensino de forma conjuntural, possibilitando a oferta dos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs; 

§ 4º O Anexo 1 preconiza a adoção das APNPs  em um formato que limita a 
der, o modelo apresentado 

não  atende, pois exclui a possibilidade de trabalhar em módulos e projetos 
se estar atento que para 

preencher o Anexo 1, o docente precisará que as APNPs tenham diretrizes 
nte definidas pela instituição, como: a previsão de um início e fim para a 

APNPs dentro do semestre letivo (A APNP é para ser planejada para ser o 
equivalente a 1 mês presencial ou para o semestre inteiro?), com carga horária 

cial e remoto (deve haver um padrão fornecido pela 
instituição, porque se ficar a cargo do professor, será muito variável podendo 
representar uma sobrecarrega para os alunos de atividades) 

atividades experimentais e/ou 
práticas que não puderem ser ofertados por meio de APNPs 
Sugiro incluir conteúdos teóricos também. Talvez tenham conteúdos específicos, 
que no entendimento do docente, não sejam possíveis de serem trabalhados com o 

aneira remota no meio de uma pandemia. Por exemplo, conteúdos que 
exigem maior concentração do aluno. Por isso, pensando no prejuízo que isso 
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pode significar para o processo de ensino e aprendizado, seria melhor oferecer no 
futuro de forma presencial.
 
§ 12º Se esse é um direito oferecido a todos, como executar se todos os alunos 
solicitarem um plano de estudo individualizado que se justifique? A pandemia é 
uma justificativa? Pois é uma situação que afeta a todos. Sugiro que o parágrafo 
seja revisado no sen

Duque de Caxias De acordo.

Pinheiral 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
propostos no
curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, co
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão 
com os estudantes e incentivá
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4ºO plano de trabalh
ser implementado após a concordância da mesma.

Niterói 

DISCORDANCIA: Os materiais não devem ser enviados fisicamente, tendo em 
vista toda a logística envolvida e, o fato dos estudantes estarem com a
de acesso ao transporte suspensas, neste período, além do risco de contaminação 
no trajeto casa
entrega. 
 
OBSERVAÇÃO: A proposta presente aqui, não garante ações de acesso universal 
para todos os estudantes. Sugerimos a alteração do termo “não contribuir para” 
por: “buscar minimizar o aumento das desigualdades estruturais…”
 
QUESTIONAMENTO: O ensino remoto nesta Minuta não é inclusivo, pois não 
apresenta dados sobre o financiamento, como
tecnológicos. Além disso, muitos estudantes estão em jornada dupla, tendo em 
vista a pauperização das famílias e a necessidade de se submeter a trabalho 
precarizado e ainda a inserção em trabalho reprodutivo (cuidados da c
familiares, etc).
Se for somente para os estudantes em situação de vulnerabilidade social não é 
política universal, mas política focalizada. O ensino remoto será mais um fator para 
contribuir para a desigualdade?
Não aprofunda o debate sobre estuda
dos mesmos? Como será o acompanhamento, tendo em vista que em alguns 
campi há ausência de pedagogo, psicólogo na equipe da CoTP? Tem interprete de 
libras para dar conta das demandas?   
E os estudantes que já eram a
tratamento de ansiedade, depressão, dentre outros e ainda, casos que surgiram 
em virtude do distanciamento social e que os estudantes não têm acesso a 
tratamento? Como as equipes irão acompanhar? Destacamos a dif
articulação com a rede intersetorial e a falta de meios para efetivar esta 
comunicação (ex: chip). O acompanhamento dos/das estudantes está para além de 
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pode significar para o processo de ensino e aprendizado, seria melhor oferecer no 
futuro de forma presencial. 

2º Se esse é um direito oferecido a todos, como executar se todos os alunos 
solicitarem um plano de estudo individualizado que se justifique? A pandemia é 
uma justificativa? Pois é uma situação que afeta a todos. Sugiro que o parágrafo 
seja revisado no sentido de avaliar as possibilidades de um plano individualizado.
De acordo. 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 

tiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os componentes 
curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 
com os estudantes e incentivá-los a permanecer nos estudos.

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4ºO plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 
ser implementado após a concordância da mesma. 
DISCORDANCIA: Os materiais não devem ser enviados fisicamente, tendo em 
vista toda a logística envolvida e, o fato dos estudantes estarem com a
de acesso ao transporte suspensas, neste período, além do risco de contaminação 
no trajeto casa-escola-casa, há localidade em que os correios não realizam 

OBSERVAÇÃO: A proposta presente aqui, não garante ações de acesso universal 
a todos os estudantes. Sugerimos a alteração do termo “não contribuir para” 

por: “buscar minimizar o aumento das desigualdades estruturais…”

QUESTIONAMENTO: O ensino remoto nesta Minuta não é inclusivo, pois não 
apresenta dados sobre o financiamento, como será a oferta de chip e de meios 
tecnológicos. Além disso, muitos estudantes estão em jornada dupla, tendo em 
vista a pauperização das famílias e a necessidade de se submeter a trabalho 
precarizado e ainda a inserção em trabalho reprodutivo (cuidados da c
familiares, etc). 
Se for somente para os estudantes em situação de vulnerabilidade social não é 
política universal, mas política focalizada. O ensino remoto será mais um fator para 
contribuir para a desigualdade? 
Não aprofunda o debate sobre estudantes com deficiência. Como será o acesso 
dos mesmos? Como será o acompanhamento, tendo em vista que em alguns 
campi há ausência de pedagogo, psicólogo na equipe da CoTP? Tem interprete de 
libras para dar conta das demandas?    
E os estudantes que já eram acompanhados pela rede de saúde pública para 
tratamento de ansiedade, depressão, dentre outros e ainda, casos que surgiram 
em virtude do distanciamento social e que os estudantes não têm acesso a 
tratamento? Como as equipes irão acompanhar? Destacamos a dif
articulação com a rede intersetorial e a falta de meios para efetivar esta 
comunicação (ex: chip). O acompanhamento dos/das estudantes está para além de 
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pode significar para o processo de ensino e aprendizado, seria melhor oferecer no 

2º Se esse é um direito oferecido a todos, como executar se todos os alunos 
solicitarem um plano de estudo individualizado que se justifique? A pandemia é 
uma justificativa? Pois é uma situação que afeta a todos. Sugiro que o parágrafo 

tido de avaliar as possibilidades de um plano individualizado. 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 

tiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 

planejamento das mesmas, em consonância com os componentes 
curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
ntextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 

temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 

pedagógica do campus, manter contato 
los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

o deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 

DISCORDANCIA: Os materiais não devem ser enviados fisicamente, tendo em 
vista toda a logística envolvida e, o fato dos estudantes estarem com a gratuidade 
de acesso ao transporte suspensas, neste período, além do risco de contaminação 

casa, há localidade em que os correios não realizam 

OBSERVAÇÃO: A proposta presente aqui, não garante ações de acesso universal 
a todos os estudantes. Sugerimos a alteração do termo “não contribuir para” 

por: “buscar minimizar o aumento das desigualdades estruturais…” 

QUESTIONAMENTO: O ensino remoto nesta Minuta não é inclusivo, pois não 
será a oferta de chip e de meios 

tecnológicos. Além disso, muitos estudantes estão em jornada dupla, tendo em 
vista a pauperização das famílias e a necessidade de se submeter a trabalho 
precarizado e ainda a inserção em trabalho reprodutivo (cuidados da casa, de 

Se for somente para os estudantes em situação de vulnerabilidade social não é 
política universal, mas política focalizada. O ensino remoto será mais um fator para 

ntes com deficiência. Como será o acesso 
dos mesmos? Como será o acompanhamento, tendo em vista que em alguns 
campi há ausência de pedagogo, psicólogo na equipe da CoTP? Tem interprete de 

companhados pela rede de saúde pública para 
tratamento de ansiedade, depressão, dentre outros e ainda, casos que surgiram 
em virtude do distanciamento social e que os estudantes não têm acesso a 
tratamento? Como as equipes irão acompanhar? Destacamos a dificuldade de 
articulação com a rede intersetorial e a falta de meios para efetivar esta 
comunicação (ex: chip). O acompanhamento dos/das estudantes está para além de 
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aspectos pedagógicos. Com as equipes diminutas nos campi o acompanhamento 
que já era difíci
PEI proposta no documento?
Entendemos que a PEI, enquanto mecanismo para acompanhar as APNPs no 
formato de ensino remoto (conforme descrito na Minuta) não deve ser realizado 
para esta finalidade. A instituição precisa debater formas de acompanhamento dos 
estudantes no formato de atividades extracurriculares, mas com o objetivo de 
acolhimento e não para fins de avaliação e reprovação. 
 
Propor alterar isolamento por distanciamento social
 
DISCORDANCIA: As APNPs devem seguir como atividades não letivas e, que não 
visem o conteudismo. 
 
DISCORDANCIA: Considerando as condições de vida dos estudantes, não temos 
como garantir a manutenção de uma rotina básica de estudos. 
 
PROPOR: Minimizar o
estão configuradas neste documento podem gerar aumento de trancamento de 
matrículas e evasão escolar. Parece
retrocessos vão ocorrer ou não, mas sim mapear 
construir estratégias para buscar algum manejo dos desafios. Negar esses 
retrocessos pode favorecer uma postura institucional passiva ? Assumi
nos ajudar a construir caminhos institucionais ?
 
PROPOR: Deixar claro que
conteúdo. 
 
PROPOR: Em que condições manter este contato acolhedor, que deve ser tarefa 
de uma equipe interdisciplinar, que irá necessitar de insumos institucionais,  
inclusive para acolhimento daqueles estu
tecnologias.
Além disso, “O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética: 
não pressupõe hora ou profissional específico para fazê
compartilhamento de saberes, angústias e invenções, tomando para 
responsabilidade de “abrigar e agasalhar” outrem em suas demandas [...]”. 
(BRASIL, 2010, p. 19)  BRASIL. Ministério da Saúde. Cartilha da PNH: Acolhimento 
nas Práticas de Produção de Saúde. Brasília, 2010.
Neste sentido, esta perspectiva pressupõe a r
educadores/as, numa concepção de trabalho multidisciplinar, interdisciplinar e 
intersetorial, compreendendo as especificidades profissionais.
Destacamos ainda que o atendimento especializado relaciona
realizadas por profissionais e setores especializados do campus, tendo como 
objetivo acompanhar estudantes por meio de atendimentos em suas demandas 
específicas, buscando orientar e encaminhar para atendimento interno numa 
perspectiva multiprofissional, i
com os núcleos, tais como: NEABI, NUGEDS, NAPNE, dentre outros e, se 
necessário, para a rede de atendimento externa, de forma a contribuir para a 
melhoria na relação ensino e aprendizagem, a permanê
inclusão social e êxito acadêmico do/a estudante.
 
PROPOR: O documento que está em proposição vai na perspectiva de uma 
Educação à distância precarizada. 
 
DISCORD NCIA: Nossos cursos foram pensados no formato presencial, a carga 
horária é densa e, não podemos exigir que os alunos optem por terem os 
conteúdos no formato precarizado da Educação à distância.
SUGERIMOS: incluir que o estudante pode optar por não realizar a APNPs (se for 
caso e ensino remoto)
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aspectos pedagógicos. Com as equipes diminutas nos campi o acompanhamento 
que já era difícil de ser realizado, na atual conjuntura se intensifica. Como efetivar a 
PEI proposta no documento? 
Entendemos que a PEI, enquanto mecanismo para acompanhar as APNPs no 
formato de ensino remoto (conforme descrito na Minuta) não deve ser realizado 

finalidade. A instituição precisa debater formas de acompanhamento dos 
estudantes no formato de atividades extracurriculares, mas com o objetivo de 
acolhimento e não para fins de avaliação e reprovação.  

Propor alterar isolamento por distanciamento social. 

DISCORDANCIA: As APNPs devem seguir como atividades não letivas e, que não 
visem o conteudismo.  

DISCORDANCIA: Considerando as condições de vida dos estudantes, não temos 
como garantir a manutenção de uma rotina básica de estudos. 

PROPOR: Minimizar os retrocessos de aprendizagem. As APNPs no formato que 
estão configuradas neste documento podem gerar aumento de trancamento de 
matrículas e evasão escolar. Parece-nos que a questão vai além de identificar se 
retrocessos vão ocorrer ou não, mas sim mapear a intensidade desses recuos e 
construir estratégias para buscar algum manejo dos desafios. Negar esses 
retrocessos pode favorecer uma postura institucional passiva ? Assumi
nos ajudar a construir caminhos institucionais ? 

PROPOR: Deixar claro que não terá avaliação logo, não terá recuperação de 
 

PROPOR: Em que condições manter este contato acolhedor, que deve ser tarefa 
de uma equipe interdisciplinar, que irá necessitar de insumos institucionais,  
inclusive para acolhimento daqueles estudantes sem acesso a internet e 
tecnologias. 
Além disso, “O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética: 
não pressupõe hora ou profissional específico para fazê-lo, implica 
compartilhamento de saberes, angústias e invenções, tomando para 
responsabilidade de “abrigar e agasalhar” outrem em suas demandas [...]”. 
(BRASIL, 2010, p. 19)  BRASIL. Ministério da Saúde. Cartilha da PNH: Acolhimento 
nas Práticas de Produção de Saúde. Brasília, 2010. 
Neste sentido, esta perspectiva pressupõe a responsabilidade coletiva de todos/as 
educadores/as, numa concepção de trabalho multidisciplinar, interdisciplinar e 
intersetorial, compreendendo as especificidades profissionais.
Destacamos ainda que o atendimento especializado relaciona
realizadas por profissionais e setores especializados do campus, tendo como 
objetivo acompanhar estudantes por meio de atendimentos em suas demandas 
específicas, buscando orientar e encaminhar para atendimento interno numa 
perspectiva multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial, inclusive em articulação 
com os núcleos, tais como: NEABI, NUGEDS, NAPNE, dentre outros e, se 
necessário, para a rede de atendimento externa, de forma a contribuir para a 
melhoria na relação ensino e aprendizagem, a permanência na instituição, sua 
inclusão social e êxito acadêmico do/a estudante. 

PROPOR: O documento que está em proposição vai na perspectiva de uma 
Educação à distância precarizada.  

DISCORD NCIA: Nossos cursos foram pensados no formato presencial, a carga 
orária é densa e, não podemos exigir que os alunos optem por terem os 

conteúdos no formato precarizado da Educação à distância.
SUGERIMOS: incluir que o estudante pode optar por não realizar a APNPs (se for 
caso e ensino remoto) 
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aspectos pedagógicos. Com as equipes diminutas nos campi o acompanhamento 
l de ser realizado, na atual conjuntura se intensifica. Como efetivar a 

Entendemos que a PEI, enquanto mecanismo para acompanhar as APNPs no 
formato de ensino remoto (conforme descrito na Minuta) não deve ser realizado 

finalidade. A instituição precisa debater formas de acompanhamento dos 
estudantes no formato de atividades extracurriculares, mas com o objetivo de 

DISCORDANCIA: As APNPs devem seguir como atividades não letivas e, que não 

DISCORDANCIA: Considerando as condições de vida dos estudantes, não temos 
como garantir a manutenção de uma rotina básica de estudos.  

s retrocessos de aprendizagem. As APNPs no formato que 
estão configuradas neste documento podem gerar aumento de trancamento de 

nos que a questão vai além de identificar se 
a intensidade desses recuos e 

construir estratégias para buscar algum manejo dos desafios. Negar esses 
retrocessos pode favorecer uma postura institucional passiva ? Assumi-los pode 

não terá avaliação logo, não terá recuperação de 

PROPOR: Em que condições manter este contato acolhedor, que deve ser tarefa 
de uma equipe interdisciplinar, que irá necessitar de insumos institucionais,  

dantes sem acesso a internet e 

Além disso, “O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética: 
lo, implica 

compartilhamento de saberes, angústias e invenções, tomando para si a 
responsabilidade de “abrigar e agasalhar” outrem em suas demandas [...]”. 
(BRASIL, 2010, p. 19)  BRASIL. Ministério da Saúde. Cartilha da PNH: Acolhimento 

esponsabilidade coletiva de todos/as 
educadores/as, numa concepção de trabalho multidisciplinar, interdisciplinar e 
intersetorial, compreendendo as especificidades profissionais. 
Destacamos ainda que o atendimento especializado relaciona-se às intervenções 
realizadas por profissionais e setores especializados do campus, tendo como 
objetivo acompanhar estudantes por meio de atendimentos em suas demandas 
específicas, buscando orientar e encaminhar para atendimento interno numa 

nterdisciplinar e intersetorial, inclusive em articulação 
com os núcleos, tais como: NEABI, NUGEDS, NAPNE, dentre outros e, se 
necessário, para a rede de atendimento externa, de forma a contribuir para a 

ncia na instituição, sua 

PROPOR: O documento que está em proposição vai na perspectiva de uma 

DISCORD NCIA: Nossos cursos foram pensados no formato presencial, a carga 
orária é densa e, não podemos exigir que os alunos optem por terem os 

conteúdos no formato precarizado da Educação à distância. 
SUGERIMOS: incluir que o estudante pode optar por não realizar a APNPs (se for 
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DISCORD NCIA: A instituiçã
material físico, uma vez que esses materiais deverão ser entregues e recolhidos 
muitas vezes por cada aluno. Não há como realizar esta entrega sem colocar o 
profissional e aluno em risco.
 
DISCORDANCIA:
e/ou interdisciplinares, por devam ser preferencialmente executadas como projetos 
integradores entre as disciplinas.
 
SUPRIMIR: A questão do controle da carga horária semanal, não podemos 
considerar a carga horária dos planos de disciplina, formatados anteriorme à 
pandemia. 
 
DISCORDANCIA: APNPs não podem ser disciplinas, não podem ser consideradas 
a questão do controle de carga horária. 
 
DISCORDANCIA: Não podemos cobrar frequência e, nem r
execução das APNPs.
 
DISCORD ANCIA: O estudante deve ter o direito por não optar pelas APNPs, sem 
prejuízo do prazo de contagem da sua integralização no curso. O trancamento não 
pode ser manifestado como uma política de exclusão dos estudante
 
DISCORDA NCIA: As APNPs não podem substituir as aulas presenciais.

Realengo 

Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às sua
e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedad
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolame
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das hab
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que r
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
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DISCORD NCIA: A instituição precisa apresentar uma proposta clara de entrega de 
material físico, uma vez que esses materiais deverão ser entregues e recolhidos 
muitas vezes por cada aluno. Não há como realizar esta entrega sem colocar o 
profissional e aluno em risco. 

DISCORDANCIA: Substituir a possibilidade de serem atividades multidisciplinares 
e/ou interdisciplinares, por devam ser preferencialmente executadas como projetos 
integradores entre as disciplinas. 

SUPRIMIR: A questão do controle da carga horária semanal, não podemos 
onsiderar a carga horária dos planos de disciplina, formatados anteriorme à 

pandemia.  

DISCORDANCIA: APNPs não podem ser disciplinas, não podem ser consideradas 
a questão do controle de carga horária.  

DISCORDANCIA: Não podemos cobrar frequência e, nem r
execução das APNPs. 

DISCORD ANCIA: O estudante deve ter o direito por não optar pelas APNPs, sem 
prejuízo do prazo de contagem da sua integralização no curso. O trancamento não 
pode ser manifestado como uma política de exclusão dos estudante

DISCORDA NCIA: As APNPs não podem substituir as aulas presenciais.
Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às sua
e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedad

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objet

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

155 

o precisa apresentar uma proposta clara de entrega de 
material físico, uma vez que esses materiais deverão ser entregues e recolhidos 
muitas vezes por cada aluno. Não há como realizar esta entrega sem colocar o 

Substituir a possibilidade de serem atividades multidisciplinares 
e/ou interdisciplinares, por devam ser preferencialmente executadas como projetos 

SUPRIMIR: A questão do controle da carga horária semanal, não podemos 
onsiderar a carga horária dos planos de disciplina, formatados anteriorme à 

DISCORDANCIA: APNPs não podem ser disciplinas, não podem ser consideradas 

DISCORDANCIA: Não podemos cobrar frequência e, nem reprovarmos na 

DISCORD ANCIA: O estudante deve ter o direito por não optar pelas APNPs, sem 
prejuízo do prazo de contagem da sua integralização no curso. O trancamento não 
pode ser manifestado como uma política de exclusão dos estudantes. 

DISCORDA NCIA: As APNPs não podem substituir as aulas presenciais. 
se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 

conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
realizadas de forma não presencial pelos 

estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

nto social recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

ilidades e competências 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

eforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 
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§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNP
curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias.
 
§ 8º As APNP
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pa
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do compon
indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNP
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, 
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educand
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
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§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNP
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
tadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 

respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
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§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 

permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

s devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

ctuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
ente curricular se os objetivos 

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 

s pelos docentes, com base nestas diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 

a carga horária de APNPs 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 

os, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
tadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 

respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 

propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
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apoio da equipe multiprofissional, quando necessário.
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, a
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de e
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io da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 

tituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio. 
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§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 

provados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 

CNE, ficando vedada a 
tituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
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9. QUARTO ITEM DO QUESTIONÁRIO DO 

Art. 3º O uso das APNPs
procedimentos operacionais previstos

§ 1º O SIGAA permanece como
dos cursos do IFRJ inclusive para

§ 2º O módulo “Turma Virtual
institucional e o Google Classroom
desenvolvimento das APNPs,
Aprendizagem (AVEA).   

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos

I - reorganização dos planos
considerando as APNPs que passarem

II - organização de atividades
os professores e dos estudantes
virtual;   

III - postagem obrigatória do
informações acadêmicas no SIGAA
plano de ensino atualizado, respectivo
serem utilizados, indicando o 
planejado para o desenvolvimento

IV - orientação aos estudantes
objetivos da disciplina e como

V - realização de seleção e apresentação
internet, tais como livros em
conteúdos de texto e vídeos
devidamente identificados nas
demais normas e legislações correlatas);

VI - proposição de atividades
simulações, estudos dirigidos,
testes, entre outras, que possam
tecnológica, desde que seja 
garantindo-se o registro no módulo

VII - realização de contato constante
como desenvolver as atividades

VIII - para as atividades síncronas,
a turma está regularmente matriculada,
que haja acordo entre todos os

IX - retorno adequado e constante
indicando pontos a  melhorar, 
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RTO ITEM DO QUESTIONÁRIO DO LIME SURVEY 

 em substituição às aulas presenciais deverá
previstos nestas diretrizes.   

como instrumento exclusivo de registro acadêmico
para as APNPs.   

Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente 
Classroom vigoram como as únicas plataformas

 devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual

rocedimentos gerais:   

planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados
passarem a ser realizadas;  

atividades que permitam orientações e interações com
estudantes entre si, contribuindo para criar um senso

do Plano de Atividades – APNPs da disciplina
SIGAA para a comunicação aos estudantes 

respectivo cronograma de atividades e recursos
 que será diferente nas APNPs em relação ao

desenvolvimento das atividades presenciais;   

estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas
como serão avaliadas;   

apresentação de materiais em formato digital já
em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais

vídeos de autoria do professor ou de outros
nas normas corretas de citações e de direitos autorais

correlatas);   

atividades como pesquisas, projetos, entrevistas,
dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas,

possam ser organizadas e disponibilizadas com ou
 possível disponibilizá-las aos estudantes neste

módulo Turma Virtual e no diário de classe do 

constante entre o docente e os estudantes para 
atividades propostas nas ferramentas tecnológicas;   

síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no
matriculada, podendo ser ofertada em horários
os estudantes e o docente.   

constante aos estudantes acerca do cumprimento
 de acordo com os objetivos de aprendizagem;
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deverá seguir os 

acadêmico no âmbito 

com o Moodle 
plataformas digitais para o 

Virtual de Ensino e 

cadastrados no SIGAA, 

com os estudantes e 
senso de comunidade 

disciplina e demais 
pelo docente do 

recursos tecnológicos a 
ao que havia sido 

relacionadas aos 

já disponíveis na 
virtuais públicas, 

 autores, todos 
autorais (ABNT e 

entrevistas, experiências, 
resenhas, resumos, 

ou sem mediação 
neste período e 
SIGAA;   

orientação sobre 

no horário em que 
horários distintos desde 

cumprimento das APNPs, 
aprendizagem;      
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§ 4º As APNPs que envolvam
consentimento dos participantes
conduta nos meios digitais, disponibilizadas
assistir a qualquer tempo.   

§ 5º Toda e qualquer atividade
defesa de trabalhos de conclusão
entre outras, devem ser realizadas
gravação e disponibilização do

§ 6º O plano de APNPs de cada
para os casos de estudantes sem
72 horas para início do prazo das

§ 7º Quando da necessidade de
desenvolvimento das APNPs, 
condições de logística e de 
entrega, como, por exemplo,
disponibilização da estrutura 
normativas e os protocolos da 

Paracambi 

Em caso de adotar o modo não presencial, uma contribuição que queria dar é o 
seguinte: por hora, as matérias pedagógicas serem EaD e as matérias exatas 
serem presencias quando voltar, se não puder fazer as aulas 
VIVO" e as matemáticas "GRAVADAS".

Paracambi 
O serviço de entrega, como o Correios, é nulo em algumas regiões por conta da 
violência.

Paracambi S/C. 

Paracambi 
Os alunos que não possuem meio adequado de acessar o conteúdo online será 
obrigado a trancar o curso?  Será dada alguma estrutura de acesso?

Rio de Janeiro nao iremos aprender nada com essas aulas

São João de Meriti 

Tem que haver bastante organização para este tipo de ação. Pois mesmo 
presencialmente há alguns alunos que compl
diferente de uma sala de aula há milhões de outras complicações.

Nilópolis 

Como será realizado o contato entre docente e estudante que não tiver acesso à 
internet?
É absurdo o parágrafo 7º. E a exposição dos servidores e 
material. Muitos de nós estamos sem visitar nossos familiares. Isso não pode ser 
uma responsabilidade do professor.

Nilópolis Certo. 

Nilópolis 
Se tem como incluir a todos nessas atividades só resta saber se elas serão 
didáticas 

Nilópolis 
No caso de aula sincrona que ela não cobre presença do aluno e tenha divulgada a 
gravação da mesma pelo sigaa aos discentes inscritos.

Rio de Janeiro Concordo

Rio de Janeiro 
Moodle institucional não!!
Moodle não roda em celular.

Arraial do Cabo Estou de acordo

Nilópolis 

Parágrafo 5. O software de videochamda pode ser o googlemeet? Aqui diz que a 
defesa de TCC deve ser gravada enqianto que a IS 
gravada. Há uma contradição. No caso da defesa de TCC, a disponibilização na 
Turma virtual do SIGAA está se referindo à turma de TCC? O professor de TCC 
que deve fazer esta disponibilização?
Parágrafo 7. A disponibilização de materia
de ensino, direção geral, não do docente ou colegiado.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
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envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas,

participantes e de acordo com as normas éticas legais e 
disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes

atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,
conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores
realizadas por meio de softwares de videochamada,

do link de acesso no módulo Turma Virtual - SIGAA.

cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA
sem acesso à internet, observando-se antecedê
das atividades.   

de disponibilização de material impresso aos estudantes
 caberá ao docente e ao colegiado do curso, 
pessoal do campus, analisar a viabilidade 

exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial
 de informática do campus, entre outros,  
 Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Em caso de adotar o modo não presencial, uma contribuição que queria dar é o 
seguinte: por hora, as matérias pedagógicas serem EaD e as matérias exatas 
serem presencias quando voltar, se não puder fazer as aulas 
VIVO" e as matemáticas "GRAVADAS". 
O serviço de entrega, como o Correios, é nulo em algumas regiões por conta da 
violência. 

Os alunos que não possuem meio adequado de acessar o conteúdo online será 
obrigado a trancar o curso?  Será dada alguma estrutura de acesso?
nao iremos aprender nada com essas aulas 
Tem que haver bastante organização para este tipo de ação. Pois mesmo 
presencialmente há alguns alunos que complicam as aulas, agora num ambiente 
diferente de uma sala de aula há milhões de outras complicações.
Como será realizado o contato entre docente e estudante que não tiver acesso à 
internet? 
É absurdo o parágrafo 7º. E a exposição dos servidores e 
material. Muitos de nós estamos sem visitar nossos familiares. Isso não pode ser 
uma responsabilidade do professor. 

Se tem como incluir a todos nessas atividades só resta saber se elas serão 
didáticas para que todos compreendam as disciplinas. 
No caso de aula sincrona que ela não cobre presença do aluno e tenha divulgada a 
gravação da mesma pelo sigaa aos discentes inscritos. 
Concordo 
Moodle institucional não!! A maioria dos alunos usará celular para as aulas e o  
Moodle não roda em celular. 
Estou de acordo 
Parágrafo 5. O software de videochamda pode ser o googlemeet? Aqui diz que a 
defesa de TCC deve ser gravada enqianto que a IS 04/20 diz que PODE ser 
gravada. Há uma contradição. No caso da defesa de TCC, a disponibilização na 
Turma virtual do SIGAA está se referindo à turma de TCC? O professor de TCC 
que deve fazer esta disponibilização? 
Parágrafo 7. A disponibilização de material impresso deve ficar a cargo da direção 
de ensino, direção geral, não do docente ou colegiado. 
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gravadas, mediante 
 institucionais de 

estudantes possam 

real,  apresentação e 
integradores (PI), 

videochamada, que permitam 
SIGAA.   

AVEA e impresso 
antecedência mínima de 

estudantes para o 
 considerando as 
 para garantir a 

presencial agendada, 
considerando as 

Em caso de adotar o modo não presencial, uma contribuição que queria dar é o 
seguinte: por hora, as matérias pedagógicas serem EaD e as matérias exatas 
serem presencias quando voltar, se não puder fazer as aulas pedagógicas "AO 

O serviço de entrega, como o Correios, é nulo em algumas regiões por conta da 

Os alunos que não possuem meio adequado de acessar o conteúdo online será 
obrigado a trancar o curso?  Será dada alguma estrutura de acesso? 

Tem que haver bastante organização para este tipo de ação. Pois mesmo 
icam as aulas, agora num ambiente 

diferente de uma sala de aula há milhões de outras complicações. 
Como será realizado o contato entre docente e estudante que não tiver acesso à 

É absurdo o parágrafo 7º. E a exposição dos servidores e alunos para receberem o 
material. Muitos de nós estamos sem visitar nossos familiares. Isso não pode ser 

Se tem como incluir a todos nessas atividades só resta saber se elas serão 

No caso de aula sincrona que ela não cobre presença do aluno e tenha divulgada a 

A maioria dos alunos usará celular para as aulas e o  

Parágrafo 5. O software de videochamda pode ser o googlemeet? Aqui diz que a 
04/20 diz que PODE ser 

gravada. Há uma contradição. No caso da defesa de TCC, a disponibilização na 
Turma virtual do SIGAA está se referindo à turma de TCC? O professor de TCC 

l impresso deve ficar a cargo da direção 
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Rio de Janeiro Não tenho observações a fazer.
Arraial do Cabo Discordo

Rio de Janeiro 
$ 2 - se um professor usar qualquer outra plataforma, o que ocorrerá?
$3 III - postagem obrigatória do Plano de Atividades  

Rio de Janeiro 

"§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
 
§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõ
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA)."
 
Lamento, mas fora da realida
na modalidade pré
continua funcionando após o término da franquia diária ou os alunos não acessarão 
devidamente o conteúdo  extra das aulas (víd
pesados, etc.).

Duque de Caxias 
Poderia ser feito parcerias com editoras virtuais, no mesmo modelo que foi 
disponibilizado o acesso a editora Pearson e Saraiva

Volta Redonda 

Para que as APNPs possam ser implementadas com s
comunidade seja de docentes e discentes sentar, neste caso virtualmente, e 
discutir qual será o melhor meio de comunicação, qual será o melhor método de 
avaliação e afins. E passado a pandemia a Instituição podia aprimorar seu ensino
distância. Sei que não é fácil fazer um curso presencial virar remoto da noite "pro" 
dia, porém com esforço e dedicação chegaremos lá.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Não possuo observações

Volta Redonda 

Art. 3º, §3º, VIII: Como se confirmaria o acordo 
Bastaria um aluno não querer/não poder para invalidar a atividade. Sugiro NÃO 
permitir mudanças nos horários das aulas em nenhuma hipótese, para garantir a 
participação de todos os alunos.

São Gonçalo 
Concordo. Os alunos devem 
uma forma de estudo nova para todos.

Paracambi 
Há um suporte incrível, mas um grande temor de que esse método incentive a EAD 
pós pandemia.

Nilópolis Ok. 
Rio de Janeiro Eu concordo
Rio de Janeiro Ver comentários anteriores sobre necessidade de suporte institucional.
Rio de Janeiro Concordo com a proposta.

Realengo 
Sou contra o retorno presencial,  mesmo.que adequado porque pego metrô e trem 
sempre lotado. Não tem.como.adequar isso.

Rio de Janeiro 

A gravação das atividades síncronas para serem disponibilizadas no módulo Turma 
Virtual é de extrema importância, mas deve
contabilizar na presença o aluno que não consiga assistir essa aula enquanto ela 
está sendo administrada

Paracambi 

Art. 3, parágrafo 2: algum tipo de capacitação deve ser pensado para o uso dessas 
plataformas. Nem todos os docentes tem familiaridade ou facilidade de manejo com 
as mesmas.
Art. 4: sobre a ob
questões de direito de imagem do docente? Somos todos responsáveis e 
conscientes da ética profissional, mas sabemos que vivemos tempos em que uma 
vírgula mal empregada pode abrir portas para i
e polêmicas.

Volta Redonda § 4º  é perfeito.

São Gonçalo 

Ao mesmo tempo que as atividades não presenciais são ótimas como um paliativo 
de acolhimento, não vejo ela como um bom paliativo nas substituições da carga 
horaria e notas dos alunos. Os alunos não conseguirão ter todas as matérias e 
debates, por exemplo q
fossem. Além do mais, por mais que eu entenda que a facilidade de links ou livros 
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Não tenho observações a fazer. 
Discordo 

se um professor usar qualquer outra plataforma, o que ocorrerá?
postagem obrigatória do Plano de Atividades  - há algum modelo?

"§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA)." 

Lamento, mas fora da realidade dos alunos que possuem plano de telefonia celular 
na modalidade pré-pago.  Os docentes deverão usar o aplicativo WhatsApp  que 
continua funcionando após o término da franquia diária ou os alunos não acessarão 
devidamente o conteúdo  extra das aulas (vídeos no YouTube, Vimeo, arquivos 
pesados, etc.). 
Poderia ser feito parcerias com editoras virtuais, no mesmo modelo que foi 
disponibilizado o acesso a editora Pearson e Saraiva 
Para que as APNPs possam ser implementadas com sucesso precisa de toda 
comunidade seja de docentes e discentes sentar, neste caso virtualmente, e 
discutir qual será o melhor meio de comunicação, qual será o melhor método de 
avaliação e afins. E passado a pandemia a Instituição podia aprimorar seu ensino
distância. Sei que não é fácil fazer um curso presencial virar remoto da noite "pro" 
dia, porém com esforço e dedicação chegaremos lá. 

Não possuo observações 
Art. 3º, §3º, VIII: Como se confirmaria o acordo entre estudantes e docente? 
Bastaria um aluno não querer/não poder para invalidar a atividade. Sugiro NÃO 
permitir mudanças nos horários das aulas em nenhuma hipótese, para garantir a 
participação de todos os alunos. 
Concordo. Os alunos devem ser ajudados pelos docentes, afinal as APNPs são 
uma forma de estudo nova para todos. 
Há um suporte incrível, mas um grande temor de que esse método incentive a EAD 
pós pandemia. 

Eu concordo 
comentários anteriores sobre necessidade de suporte institucional.

Concordo com a proposta. 
Sou contra o retorno presencial,  mesmo.que adequado porque pego metrô e trem 
sempre lotado. Não tem.como.adequar isso. 

gravação das atividades síncronas para serem disponibilizadas no módulo Turma 
Virtual é de extrema importância, mas deve-se pensar em alguma maneira de 
contabilizar na presença o aluno que não consiga assistir essa aula enquanto ela 
está sendo administrada, mas que assista posteriormente pela Turma Virtual.
Art. 3, parágrafo 2: algum tipo de capacitação deve ser pensado para o uso dessas 
plataformas. Nem todos os docentes tem familiaridade ou facilidade de manejo com 
as mesmas. 
Art. 4: sobre a obrigatoriedade de gravação de aulas expositivas: como resguardar 
questões de direito de imagem do docente? Somos todos responsáveis e 
conscientes da ética profissional, mas sabemos que vivemos tempos em que uma 
vírgula mal empregada pode abrir portas para interpretações das mais prejudiciais 
e polêmicas. 
§ 4º  é perfeito. 
Ao mesmo tempo que as atividades não presenciais são ótimas como um paliativo 
de acolhimento, não vejo ela como um bom paliativo nas substituições da carga 
horaria e notas dos alunos. Os alunos não conseguirão ter todas as matérias e 
debates, por exemplo que nas aulas presenciais, mas serão avaliados como se 
fossem. Além do mais, por mais que eu entenda que a facilidade de links ou livros 
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se um professor usar qualquer outra plataforma, o que ocorrerá? 
há algum modelo? 

"§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

e o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 

de dos alunos que possuem plano de telefonia celular 
pago.  Os docentes deverão usar o aplicativo WhatsApp  que 

continua funcionando após o término da franquia diária ou os alunos não acessarão 
eos no YouTube, Vimeo, arquivos 

Poderia ser feito parcerias com editoras virtuais, no mesmo modelo que foi 

ucesso precisa de toda 
comunidade seja de docentes e discentes sentar, neste caso virtualmente, e 
discutir qual será o melhor meio de comunicação, qual será o melhor método de 
avaliação e afins. E passado a pandemia a Instituição podia aprimorar seu ensino a 
distância. Sei que não é fácil fazer um curso presencial virar remoto da noite "pro" 

entre estudantes e docente? 
Bastaria um aluno não querer/não poder para invalidar a atividade. Sugiro NÃO 
permitir mudanças nos horários das aulas em nenhuma hipótese, para garantir a 

ser ajudados pelos docentes, afinal as APNPs são 

Há um suporte incrível, mas um grande temor de que esse método incentive a EAD 

comentários anteriores sobre necessidade de suporte institucional. 

Sou contra o retorno presencial,  mesmo.que adequado porque pego metrô e trem 

gravação das atividades síncronas para serem disponibilizadas no módulo Turma 
se pensar em alguma maneira de 

contabilizar na presença o aluno que não consiga assistir essa aula enquanto ela 
, mas que assista posteriormente pela Turma Virtual. 

Art. 3, parágrafo 2: algum tipo de capacitação deve ser pensado para o uso dessas 
plataformas. Nem todos os docentes tem familiaridade ou facilidade de manejo com 

rigatoriedade de gravação de aulas expositivas: como resguardar 
questões de direito de imagem do docente? Somos todos responsáveis e 
conscientes da ética profissional, mas sabemos que vivemos tempos em que uma 

nterpretações das mais prejudiciais 

Ao mesmo tempo que as atividades não presenciais são ótimas como um paliativo 
de acolhimento, não vejo ela como um bom paliativo nas substituições da carga 
horaria e notas dos alunos. Os alunos não conseguirão ter todas as matérias e 

ue nas aulas presenciais, mas serão avaliados como se 
fossem. Além do mais, por mais que eu entenda que a facilidade de links ou livros 
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em pdf ajude os alunos, os alunos que não terão acesso á internet ficam limitados, 
bem como nas aulas online que podería

Nilópolis 
A entrega do material imprenso não pode ser de responsabilidade dos corpo 
docente.

Volta Redonda 
Que os softwares usados para as atividades síncronas, sejam de fácil acesso a 
todos e também que sejam simples de serem usados.

Volta Redonda Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
Realengo Nada a acrescentar

Pinheiral 

Além do sistema que está escrito acima, poderiam ser usado o email da turma, que 
é criado todo início de ano para contato aluno/ professor e envios de
quando preciso, por ser um sistema já conhecido ficaria mais fácil o acesso, além 
disso, os alunos que não possuem wi
internet móvel, como já acessavam durante o período letivo de um ano qualquer, 
além do em
os alunos e alguns professores, por esse grupo também poderiam ser enviados os 
conteúdos e fica de melhor acesso para os mesmo alunos que não tem wi
sabemos que qualquer plano atual
pelo whatsapp. Creio que ter lives e vídeos para acessarmos, ficaria mais 
complicado para aqueles com internet móvel, diante disto, discordo completamente 
com esse meio de aula( vídeos e live), mas concordo com tod

Volta Redonda Nada a acrescentar.

Volta Redonda 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um grande 
acumulo de atividades, assi
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecim
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 
proporcionada a nós alunos. 
      Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna 
ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique.
       Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período 
de interrupção fa
não tomarmos decisões imediatas.    As aulas online devem ser uma forma de nós 
aprendermos e não perdermos o nosso ritmo de estudos, pensando também 
naqueles alunos que desejam prestar vestib
alguma, gostaríamos de ter um grande acumulo de atividades, assim sendo 
possível, aprendermos sem virarmos dependentes de passarmos horas extras no 
computador, após as aulas, tentando acabar com as atividades. Entendemo
alguns professores terão a necessidade de passar trabalhos para entrega, visando 
nosso conhecimento. Porém, seria adequado manter o controle de quantas 
atividades serão proporcionada a nós alunos. 
      Observamos a necessidade de soluções mais clar
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos de 
surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna 
ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e q

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
em pdf ajude os alunos, os alunos que não terão acesso á internet ficam limitados, 
bem como nas aulas online que poderíamos ter. 
A entrega do material imprenso não pode ser de responsabilidade dos corpo 
docente. 
Que os softwares usados para as atividades síncronas, sejam de fácil acesso a 
todos e também que sejam simples de serem usados. 
Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
Nada a acrescentar 
Além do sistema que está escrito acima, poderiam ser usado o email da turma, que 
é criado todo início de ano para contato aluno/ professor e envios de
quando preciso, por ser um sistema já conhecido ficaria mais fácil o acesso, além 
disso, os alunos que não possuem wi-fi em casa , podem acessar mesmo com a 
internet móvel, como já acessavam durante o período letivo de um ano qualquer, 
além do email, a maioria das turmas montaram um grupo de whatsapp com todos 
os alunos e alguns professores, por esse grupo também poderiam ser enviados os 
conteúdos e fica de melhor acesso para os mesmo alunos que não tem wi
sabemos que qualquer plano atualmente tem acesso ilimitado para mensagens 
pelo whatsapp. Creio que ter lives e vídeos para acessarmos, ficaria mais 
complicado para aqueles com internet móvel, diante disto, discordo completamente 
com esse meio de aula( vídeos e live), mas concordo com tod
Nada a acrescentar. 
As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um grande 
acumulo de atividades, assim sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecim
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 
proporcionada a nós alunos.  

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna 
ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique.

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período 
de interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar muito se 
não tomarmos decisões imediatas.    As aulas online devem ser uma forma de nós 
aprendermos e não perdermos o nosso ritmo de estudos, pensando também 
naqueles alunos que desejam prestar vestibular. Tendo em vista, que de maneira 
alguma, gostaríamos de ter um grande acumulo de atividades, assim sendo 
possível, aprendermos sem virarmos dependentes de passarmos horas extras no 
computador, após as aulas, tentando acabar com as atividades. Entendemo
alguns professores terão a necessidade de passar trabalhos para entrega, visando 
nosso conhecimento. Porém, seria adequado manter o controle de quantas 
atividades serão proporcionada a nós alunos.  

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos de 
surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna 
ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 

ituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique.
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em pdf ajude os alunos, os alunos que não terão acesso á internet ficam limitados, 

A entrega do material imprenso não pode ser de responsabilidade dos corpo 

Que os softwares usados para as atividades síncronas, sejam de fácil acesso a 

Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas 

Além do sistema que está escrito acima, poderiam ser usado o email da turma, que 
é criado todo início de ano para contato aluno/ professor e envios de conteúdo 
quando preciso, por ser um sistema já conhecido ficaria mais fácil o acesso, além 

fi em casa , podem acessar mesmo com a 
internet móvel, como já acessavam durante o período letivo de um ano qualquer, 

ail, a maioria das turmas montaram um grupo de whatsapp com todos 
os alunos e alguns professores, por esse grupo também poderiam ser enviados os 
conteúdos e fica de melhor acesso para os mesmo alunos que não tem wi-fi, como 

mente tem acesso ilimitado para mensagens 
pelo whatsapp. Creio que ter lives e vídeos para acessarmos, ficaria mais 
complicado para aqueles com internet móvel, diante disto, discordo completamente 
com esse meio de aula( vídeos e live), mas concordo com todo o resto. 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um grande 

m sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. 
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos de 
surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna 
ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 

dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique. 

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva-los. Queremos 
poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período 

rá grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar muito se 
não tomarmos decisões imediatas.    As aulas online devem ser uma forma de nós 
aprendermos e não perdermos o nosso ritmo de estudos, pensando também 

ular. Tendo em vista, que de maneira 
alguma, gostaríamos de ter um grande acumulo de atividades, assim sendo 
possível, aprendermos sem virarmos dependentes de passarmos horas extras no 
computador, após as aulas, tentando acabar com as atividades. Entendemos que 
alguns professores terão a necessidade de passar trabalhos para entrega, visando 
nosso conhecimento. Porém, seria adequado manter o controle de quantas 

as e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos de 
surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna 
ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 

ituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 

ue não nos prejudique. 
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       Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período 
de interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar muito se 
não tomarmos decisões imediatas.

Pinheiral 

Alguns professores (meu caso) possuem Ambiente
próprio (Moodle). Gostaria que o 2º parágrafo do artigo 3º permitisse o uso de tais 
AVA, cabendo ao professor o lançamento das notas e planos de APNP no SIGAA

Nilópolis 
O aplicativo Discord é excelente para comunicação online de
de funções que auxiliaram os docentes a ter uma qualidade maior na transmissão

Nilópolis Algumas pessoas não estão conseguindo entrar no SIGAA.
Nilópolis Satisfeito com o documento.

Realengo 

O sigaa é uma plataforma na qual os 
Eu mesma não consegui fazer meu primeiro acesso a plataforma até hoje, entrei 
em contato com secretaria e não tive retorno.

Rio de Janeiro 
Já que haverá atividades síncronas, como ficará a questão de matérias com 
mesmo horário? como será organizado?

Rio de Janeiro 

Em § 7º,  acho que a disponibilização de material impresso continuará excludente a 
alguns alunos levando em conta não só a atual problemática na atividade dos 
correios mas também que o local onde 
área de risco e, devido a isso os correios não realizam entrega nem de contas dos 
recursos utilizados como água, luz etc. O conceito da entrega presencial agendada 
não ficou claro a mim, mas acho que juntamente com 
estruturas de informática do campus iria colocar os alunos/entregadores em risco 
indo contra as recomendações de segurança da OMS. Então, acredito que seja 
uma opção bastante inviável e que seria mais inclusivo o auxílio com o acesso 
internet pelos alunos, como por exemplo a distribuição de Chips.

Rio de Janeiro 

"...proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 
resumos, 
ou sem mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá
estudantes..."
Como vocês esperam que alunos que vieram de cenários diversos apresentem a 
mesma capacidade pa
professora? E no caso daqueles sem acesso a internet,  essa pergunta é agravada 
pois a pessoa não terá  possibilidade de receber o auxílio necessário. 
"...realização de contato constante entre o do
sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas tecnológicas;"
Novamente,  uma pessoa  sem acesso a internet não terá a possibilidade de 
manter contato com os docentes. 
E sobre: "§ 4º As APNPs que envol
mediante consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais 
e institucionais de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que 
os estudantes possam assistir a qualquer tempo."
constrangimento, não somente de discentes mas também como o constrangimento 
de docentes devido às aleatoriedade de eventos que ocorre   ao redor de cada 
pessoa ali presente.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Está bem abrangente. Muito 

Rio de Janeiro 

§ 2º Poderia ser ofertadas mais plataformas para a utilização, facilitando tanto o 
docente, caso alguma não funcione, quanto ao professor. 
§ 6º/§ 7º  Não acredito ser viavel a utilização de material impresso visto que o aluno 
será exp
internet em nenhum momento, para acompanhar, cabe a ele a decisão do 
trancamento da matricula, visto que qualquer tipo de exposição, seja tendo que 
buscar presencial ou pelo correio que est
mesmo. Valendo assim também, para os alunos que não concordam em ter as 
aulas online, podem ficar a vontade para trancamento ou suspensão do periodo.

Rio de Janeiro VIII - Mais uma vez, ressalto a importância de ativ
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Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 

mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período 
de interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar muito se 
não tomarmos decisões imediatas. 
Alguns professores (meu caso) possuem Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
próprio (Moodle). Gostaria que o 2º parágrafo do artigo 3º permitisse o uso de tais 
AVA, cabendo ao professor o lançamento das notas e planos de APNP no SIGAA
O aplicativo Discord é excelente para comunicação online de
de funções que auxiliaram os docentes a ter uma qualidade maior na transmissão
Algumas pessoas não estão conseguindo entrar no SIGAA.
Satisfeito com o documento. 
O sigaa é uma plataforma na qual os estudantes e professores não tem domínio. 
Eu mesma não consegui fazer meu primeiro acesso a plataforma até hoje, entrei 
em contato com secretaria e não tive retorno. 
Já que haverá atividades síncronas, como ficará a questão de matérias com 
mesmo horário? como será organizado? 
Em § 7º,  acho que a disponibilização de material impresso continuará excludente a 
alguns alunos levando em conta não só a atual problemática na atividade dos 
correios mas também que o local onde diversos alunos moram é considerado como 
área de risco e, devido a isso os correios não realizam entrega nem de contas dos 
recursos utilizados como água, luz etc. O conceito da entrega presencial agendada 
não ficou claro a mim, mas acho que juntamente com a disponibilização de 
estruturas de informática do campus iria colocar os alunos/entregadores em risco 
indo contra as recomendações de segurança da OMS. Então, acredito que seja 
uma opção bastante inviável e que seria mais inclusivo o auxílio com o acesso 
internet pelos alunos, como por exemplo a distribuição de Chips.
"...proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 
resumos, testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com 
ou sem mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá
estudantes..." 
Como vocês esperam que alunos que vieram de cenários diversos apresentem a 
mesma capacidade para desenvolver tudo isso sem o auxílio de um professor ou 
professora? E no caso daqueles sem acesso a internet,  essa pergunta é agravada 
pois a pessoa não terá  possibilidade de receber o auxílio necessário. 
"...realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação 
sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas tecnológicas;"
Novamente,  uma pessoa  sem acesso a internet não terá a possibilidade de 
manter contato com os docentes.  
E sobre: "§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, 
mediante consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais 
e institucionais de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que 
os estudantes possam assistir a qualquer tempo." Isso pode vir a causar o 
constrangimento, não somente de discentes mas também como o constrangimento 
de docentes devido às aleatoriedade de eventos que ocorre   ao redor de cada 
pessoa ali presente. 

Está bem abrangente. Muito bom. 
§ 2º Poderia ser ofertadas mais plataformas para a utilização, facilitando tanto o 
docente, caso alguma não funcione, quanto ao professor. 
§ 6º/§ 7º  Não acredito ser viavel a utilização de material impresso visto que o aluno 
será exposto tendo que buscar no campus. Caso o aluno não consiga acesso a 
internet em nenhum momento, para acompanhar, cabe a ele a decisão do 
trancamento da matricula, visto que qualquer tipo de exposição, seja tendo que 
buscar presencial ou pelo correio que está super atrasado, seria prejudicial ao 
mesmo. Valendo assim também, para os alunos que não concordam em ter as 
aulas online, podem ficar a vontade para trancamento ou suspensão do periodo.

Mais uma vez, ressalto a importância de atividades assíncronas, mas ainda 
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Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva-los. Queremos 
poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período 
de interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar muito se 

s Virtuais de Aprendizagem 
próprio (Moodle). Gostaria que o 2º parágrafo do artigo 3º permitisse o uso de tais 
AVA, cabendo ao professor o lançamento das notas e planos de APNP no SIGAA 
O aplicativo Discord é excelente para comunicação online de áudio e vídeo, além 
de funções que auxiliaram os docentes a ter uma qualidade maior na transmissão 
Algumas pessoas não estão conseguindo entrar no SIGAA. 

estudantes e professores não tem domínio. 
Eu mesma não consegui fazer meu primeiro acesso a plataforma até hoje, entrei 

Já que haverá atividades síncronas, como ficará a questão de matérias com o 

Em § 7º,  acho que a disponibilização de material impresso continuará excludente a 
alguns alunos levando em conta não só a atual problemática na atividade dos 

diversos alunos moram é considerado como 
área de risco e, devido a isso os correios não realizam entrega nem de contas dos 
recursos utilizados como água, luz etc. O conceito da entrega presencial agendada 

a disponibilização de 
estruturas de informática do campus iria colocar os alunos/entregadores em risco 
indo contra as recomendações de segurança da OMS. Então, acredito que seja 
uma opção bastante inviável e que seria mais inclusivo o auxílio com o acesso a 
internet pelos alunos, como por exemplo a distribuição de Chips. 
"...proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 

testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com 
ou sem mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá-las aos 

Como vocês esperam que alunos que vieram de cenários diversos apresentem a 
ra desenvolver tudo isso sem o auxílio de um professor ou 

professora? E no caso daqueles sem acesso a internet,  essa pergunta é agravada 
pois a pessoa não terá  possibilidade de receber o auxílio necessário.  

cente e os estudantes para orientação 
sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas tecnológicas;" 
Novamente,  uma pessoa  sem acesso a internet não terá a possibilidade de 

vam aulas expositivas deverão ser gravadas, 
mediante consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais 
e institucionais de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que 

Isso pode vir a causar o 
constrangimento, não somente de discentes mas também como o constrangimento 
de docentes devido às aleatoriedade de eventos que ocorre   ao redor de cada 

§ 2º Poderia ser ofertadas mais plataformas para a utilização, facilitando tanto o 
docente, caso alguma não funcione, quanto ao professor.  
§ 6º/§ 7º  Não acredito ser viavel a utilização de material impresso visto que o aluno 

osto tendo que buscar no campus. Caso o aluno não consiga acesso a 
internet em nenhum momento, para acompanhar, cabe a ele a decisão do 
trancamento da matricula, visto que qualquer tipo de exposição, seja tendo que 

á super atrasado, seria prejudicial ao 
mesmo. Valendo assim também, para os alunos que não concordam em ter as 
aulas online, podem ficar a vontade para trancamento ou suspensão do periodo. 

idades assíncronas, mas ainda 
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assim para o caso de atividades síncronas, como será realizada para aqueles que 
não tem ou não conseguirem acesso? E ainda, como ficará a questão de matérias 
com o mesmo horário? Poderá ser realizada a inscrição de matérias co
de horário?
§ 6º/§ 7º: Salientar a ideia de que caso o aluno não tenha acesso à internet, bem 
como aqueles que por algum outro motivo precisem/queiram, tenham a opção de 
trancamento.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

O conteúdo que for preciso 
acesso  dos discentes e também ser cobrado do mesmo a postagem das 
atividades concluídas

Engenheiro Paulo de 
Frontin Sem considerações

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

As APNPs só podem ser consideradas
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade.

Arraial do Cabo De acordo com o texto.

Arraial do Cabo 
Considero muito importante essas medidas para as implementações das 
atividades.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Acredito que nesse trecho "Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas 
presenciais deverá seguir os procedimentos operacionais previstos nestas 
diretrizes", o termo "aulas" deveria ser substituído por atividades, para que n
confusão com EAD.
No parágrafo  7º, que diz "Quando da necessidade de disponibilização de material 
impresso aos estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e 
ao colegiado do curso, considerando as condições de logística e de pess
campus, analisar a viabilidade para garantir a entrega, como, por exemplo, 
postagem pelos correios, entrega presencial agendada, disponibilização da 
estrutura de informática do campus, entre outros,  considerando as normativas e os 
protocolos da Org
ser mencionada, caso essa entrega impressa de material envolva servidores 
técnicos, além dos docentes citados.

Pinheiral Concordo.

Duque de Caxias 

"As APNPs que envolvam aulas expositivas deve
consentimento dos participantes " 
fica prejudicada porq nao quero dar minha imagem para o IFRJ, nem quero 
produzir material para o IFRJ  (tudo isso gratuitamente, ne? Até parece q es
meu contrato de trabalho). Me resta a apostila? Um podcast? E isso equivalerá ao 
trabalho que faço em sala? 
Por falar nisso: o IFRJ vai pagar minha internet, o software para eu produzir video? 
(ou é tudo de qualquer jeito, eu escrevendo com giz numa
enquanto gravo pelo celular e o vizinho faz obra?)

Pinheiral 

a direção e docentes em geral devem ter a consciência de que o SIGAA é precário, 
é um site que tem seus problemas, que devem ser corrigidos para a viabilidade da 
implementação 

Pinheiral 
Os professores deverão atualizar o SIGGA com frequência para que os alunos 
tenham acesso as informações com rapidez.

Arraial do Cabo Concordo.
Pinheiral A favor 
Pinheiral Concordo

Pinheiral 

As grades disciplinares 
como aquelas perdidas por algum motivo. Ex reprovação, não matrícula etc. 
Obedecendo critérios. Assim aluno conseguirá acompanhar sua turma e finalizar a 
conclusão em conjunto com a turma.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

O SIGAA é um dos sistemas mais PATETICAMENTE falhos que temos notícias, 
dizer que devemos usar a "turma virtual" do SIGAA é automaticamente dizer que 
teremos MUITOS problemas. O sistema não suporta um número considerável de 
pessoas ace
diariamente), essa sugestão chega a ser ridícula. E se disserem que estão 
"melhorando o SIGAA para que não tenhamos problemas" eu irei rir de desespero. 
Pois já tiveram anos para fazer isso e não fiz
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
assim para o caso de atividades síncronas, como será realizada para aqueles que 
não tem ou não conseguirem acesso? E ainda, como ficará a questão de matérias 
com o mesmo horário? Poderá ser realizada a inscrição de matérias co
de horário? 
§ 6º/§ 7º: Salientar a ideia de que caso o aluno não tenha acesso à internet, bem 
como aqueles que por algum outro motivo precisem/queiram, tenham a opção de 
trancamento. 
O conteúdo que for preciso explicação  pode- se criar uma forma online q facilite o 
acesso  dos discentes e também ser cobrado do mesmo a postagem das 
atividades concluídas 

Sem considerações 
As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade.
De acordo com o texto. 
Considero muito importante essas medidas para as implementações das 
atividades. 
Acredito que nesse trecho "Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas 
presenciais deverá seguir os procedimentos operacionais previstos nestas 
diretrizes", o termo "aulas" deveria ser substituído por atividades, para que n
confusão com EAD. 
No parágrafo  7º, que diz "Quando da necessidade de disponibilização de material 
impresso aos estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e 
ao colegiado do curso, considerando as condições de logística e de pess
campus, analisar a viabilidade para garantir a entrega, como, por exemplo, 
postagem pelos correios, entrega presencial agendada, disponibilização da 
estrutura de informática do campus, entre outros,  considerando as normativas e os 
protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS)", a Direção de Ensino deveria 
ser mencionada, caso essa entrega impressa de material envolva servidores 
técnicos, além dos docentes citados. 
Concordo. 
"As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes " --> Pronto, eu nao consinto. E aí minha "aula" 
fica prejudicada porq nao quero dar minha imagem para o IFRJ, nem quero 
produzir material para o IFRJ  (tudo isso gratuitamente, ne? Até parece q es
meu contrato de trabalho). Me resta a apostila? Um podcast? E isso equivalerá ao 
trabalho que faço em sala?  
Por falar nisso: o IFRJ vai pagar minha internet, o software para eu produzir video? 
(ou é tudo de qualquer jeito, eu escrevendo com giz numa
enquanto gravo pelo celular e o vizinho faz obra?) 
a direção e docentes em geral devem ter a consciência de que o SIGAA é precário, 
é um site que tem seus problemas, que devem ser corrigidos para a viabilidade da 
implementação do plano listado acima. 
Os professores deverão atualizar o SIGGA com frequência para que os alunos 
tenham acesso as informações com rapidez. 
Concordo. 

Concordo 
As grades disciplinares sugiro que seja disponiliza disciplinas atuais do semestre 
como aquelas perdidas por algum motivo. Ex reprovação, não matrícula etc. 
Obedecendo critérios. Assim aluno conseguirá acompanhar sua turma e finalizar a 
conclusão em conjunto com a turma. 
O SIGAA é um dos sistemas mais PATETICAMENTE falhos que temos notícias, 
dizer que devemos usar a "turma virtual" do SIGAA é automaticamente dizer que 
teremos MUITOS problemas. O sistema não suporta um número considerável de 
pessoas acessando ao mesmo momento (imagina usando ao mesmo momento 
diariamente), essa sugestão chega a ser ridícula. E se disserem que estão 
"melhorando o SIGAA para que não tenhamos problemas" eu irei rir de desespero. 
Pois já tiveram anos para fazer isso e não fizeram, duvido muito que comecem 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

163 

assim para o caso de atividades síncronas, como será realizada para aqueles que 
não tem ou não conseguirem acesso? E ainda, como ficará a questão de matérias 
com o mesmo horário? Poderá ser realizada a inscrição de matérias com choque 

§ 6º/§ 7º: Salientar a ideia de que caso o aluno não tenha acesso à internet, bem 
como aqueles que por algum outro motivo precisem/queiram, tenham a opção de 

se criar uma forma online q facilite o 
acesso  dos discentes e também ser cobrado do mesmo a postagem das 

se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade. 

Considero muito importante essas medidas para as implementações das 

Acredito que nesse trecho "Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas 
presenciais deverá seguir os procedimentos operacionais previstos nestas 
diretrizes", o termo "aulas" deveria ser substituído por atividades, para que não haja 

No parágrafo  7º, que diz "Quando da necessidade de disponibilização de material 
impresso aos estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e 
ao colegiado do curso, considerando as condições de logística e de pessoal do 
campus, analisar a viabilidade para garantir a entrega, como, por exemplo, 
postagem pelos correios, entrega presencial agendada, disponibilização da 
estrutura de informática do campus, entre outros,  considerando as normativas e os 

anização Mundial da Saúde (OMS)", a Direção de Ensino deveria 
ser mencionada, caso essa entrega impressa de material envolva servidores 

rão ser gravadas, mediante 
> Pronto, eu nao consinto. E aí minha "aula" 

fica prejudicada porq nao quero dar minha imagem para o IFRJ, nem quero 
produzir material para o IFRJ  (tudo isso gratuitamente, ne? Até parece q está no 
meu contrato de trabalho). Me resta a apostila? Um podcast? E isso equivalerá ao 

Por falar nisso: o IFRJ vai pagar minha internet, o software para eu produzir video? 
(ou é tudo de qualquer jeito, eu escrevendo com giz numa porta do armário 

a direção e docentes em geral devem ter a consciência de que o SIGAA é precário, 
é um site que tem seus problemas, que devem ser corrigidos para a viabilidade da 

Os professores deverão atualizar o SIGGA com frequência para que os alunos 

sugiro que seja disponiliza disciplinas atuais do semestre 
como aquelas perdidas por algum motivo. Ex reprovação, não matrícula etc. 
Obedecendo critérios. Assim aluno conseguirá acompanhar sua turma e finalizar a 

O SIGAA é um dos sistemas mais PATETICAMENTE falhos que temos notícias, 
dizer que devemos usar a "turma virtual" do SIGAA é automaticamente dizer que 
teremos MUITOS problemas. O sistema não suporta um número considerável de 

ssando ao mesmo momento (imagina usando ao mesmo momento 
diariamente), essa sugestão chega a ser ridícula. E se disserem que estão 
"melhorando o SIGAA para que não tenhamos problemas" eu irei rir de desespero. 

eram, duvido muito que comecem 



Pró

 

agora, e mesmo dada a excepcionalidade do momento, eu não creio que será 
"incentivo" suficiente para melhorar um sistema tão absurdamente inconstante e 
falho. 

Rio de Janeiro Sugiro que usem mais plataformas digitais no uso d
Pinheiral Concordo

Volta Redonda 
Muito válido para o momento e o envolvimento com a tecnologia. Acredito que 
muitos ainda não fazem uso de computadores com frequência.

Paracambi 

"VI - proposição de atividades como pesquisas, projetos, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 
resumos, testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com 
ou sem mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá
estudantes neste período e garantindo
diário de classe do SIGAA;"
 
Quem não puder executar essas tarefas será prejudicado academicamente?

Rio de Janeiro Acho válido

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Já temos 
precisaremos mais do que nunca do apoio da DGTI.  Eles devem ser envolvidos 
nessa discussão, talvez fornecendo e orientando docentes e secretarias na fase de 
treinamento para aplicação das

Realengo Achei bem colocado
Nilópolis Sem adicionar ou alterar qualquer palavra...

Rio de Janeiro 

Muita das vezes as entregas ,feita pelo correios, demoram muito mais do previsto, 
Devido a inúmeros problemas durante a entrega. O que acontecera 
que não receber o material impresso na sua casa?
Mesmo que este material seja disponibilizado em algum local físico, há de se levar 
em conta a distância e a quantidade de transportes públicos que este discente vai 
ter que usar para chegar até o
de quem esteja no local de distribuição de materiais.

Rio de Janeiro Concordo com a implementação de atividades não presenciais

Nilópolis 

O material  das atividades on LINE também deve ser disponibilizad
entregue a todos os alunos. 
Evitar excesso de trabalhos em grupo, assim como excesso de conteúdos.

Pinheiral Deverá organizar o horário semanal das aulas e calendário de provas.
Volta Redonda De acordo.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Parabéns
para elaboração de uma solução alternativa e implementação das APNPs!

Nilópolis ok 

Realengo 

O aluno ter direito de trancar a matéria a qualquer momento desse período de 
atividades de APNPs. 
 
No caso de reprovação a mesma não entrar para o CR ou qualquer outro índice 
acadêmico tendo em vista as bruscas mudanças no método de ensino.

Realengo 

O aluno ter direito de trancar a matéria a qualquer momento desse período de 
atividades de APNPs. 
 
No caso de reprovação a mesma não entrar para o CR ou qualquer outro índice 
acadêmico tendo em vista as bruscas mudanças no método de ensino.

Arraial do Cabo 

Entendo que as aulas serão mais objetivas, os conteúdos precisam ser mais 
resumidos e abordando os tópicos mais importantes, para que estas sejam 
proveitosas e possamos abordar todo conteúdo essencial a nossa formação.

Realengo 

O SIGAA em si já uma problem
utilização, isso para os estudantes e professores . Haverá uma capacitação para 
uma nova modalidade?

Rio de Janeiro De acordo

Volta Redonda 

As atividades pelos chats são ótimas copos grande maioria tem acesso
em casa. Agora, no caso dos Correios atividades enviadas, talvez não seria uma 
boa ideia primo fato de talvez nem todos receberem as atividades no mesmo prazo.
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
agora, e mesmo dada a excepcionalidade do momento, eu não creio que será 
"incentivo" suficiente para melhorar um sistema tão absurdamente inconstante e 

Sugiro que usem mais plataformas digitais no uso das APNPs
Concordo 
Muito válido para o momento e o envolvimento com a tecnologia. Acredito que 
muitos ainda não fazem uso de computadores com frequência.

proposição de atividades como pesquisas, projetos, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 
resumos, testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com 
ou sem mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá
estudantes neste período e garantindo-se o registro no módulo Turma Virtual e no 
diário de classe do SIGAA;" 

Quem não puder executar essas tarefas será prejudicado academicamente?
Acho válido 
Já temos muitos desafios com o SIGAA. Se as APNP ocorrerem por esse sistema, 
precisaremos mais do que nunca do apoio da DGTI.  Eles devem ser envolvidos 
nessa discussão, talvez fornecendo e orientando docentes e secretarias na fase de 
treinamento para aplicação das APNP. 
Achei bem colocado 
Sem adicionar ou alterar qualquer palavra... 
Muita das vezes as entregas ,feita pelo correios, demoram muito mais do previsto, 
Devido a inúmeros problemas durante a entrega. O que acontecera 
que não receber o material impresso na sua casa? 
Mesmo que este material seja disponibilizado em algum local físico, há de se levar 
em conta a distância e a quantidade de transportes públicos que este discente vai 
ter que usar para chegar até o local, colocando a sua vida em risco  e até mesmo 
de quem esteja no local de distribuição de materiais. 
Concordo com a implementação de atividades não presenciais
O material  das atividades on LINE também deve ser disponibilizad
entregue a todos os alunos.  
Evitar excesso de trabalhos em grupo, assim como excesso de conteúdos.
Deverá organizar o horário semanal das aulas e calendário de provas.
De acordo. 
Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de construção 
para elaboração de uma solução alternativa e implementação das APNPs!

O aluno ter direito de trancar a matéria a qualquer momento desse período de 
atividades de APNPs.  

No caso de reprovação a mesma não entrar para o CR ou qualquer outro índice 
acadêmico tendo em vista as bruscas mudanças no método de ensino.

uno ter direito de trancar a matéria a qualquer momento desse período de 
atividades de APNPs.  

No caso de reprovação a mesma não entrar para o CR ou qualquer outro índice 
acadêmico tendo em vista as bruscas mudanças no método de ensino.

ntendo que as aulas serão mais objetivas, os conteúdos precisam ser mais 
resumidos e abordando os tópicos mais importantes, para que estas sejam 
proveitosas e possamos abordar todo conteúdo essencial a nossa formação.
O SIGAA em si já uma problemática, pois é de grande dificuldade o modo de 
utilização, isso para os estudantes e professores . Haverá uma capacitação para 
uma nova modalidade? 
De acordo 
As atividades pelos chats são ótimas copos grande maioria tem acesso
em casa. Agora, no caso dos Correios atividades enviadas, talvez não seria uma 
boa ideia primo fato de talvez nem todos receberem as atividades no mesmo prazo.
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agora, e mesmo dada a excepcionalidade do momento, eu não creio que será 
"incentivo" suficiente para melhorar um sistema tão absurdamente inconstante e 

as APNPs 

Muito válido para o momento e o envolvimento com a tecnologia. Acredito que 
muitos ainda não fazem uso de computadores com frequência. 

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 
resumos, testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com 
ou sem mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá-las aos 

se o registro no módulo Turma Virtual e no 

Quem não puder executar essas tarefas será prejudicado academicamente? 

muitos desafios com o SIGAA. Se as APNP ocorrerem por esse sistema, 
precisaremos mais do que nunca do apoio da DGTI.  Eles devem ser envolvidos 
nessa discussão, talvez fornecendo e orientando docentes e secretarias na fase de 

Muita das vezes as entregas ,feita pelo correios, demoram muito mais do previsto, 
Devido a inúmeros problemas durante a entrega. O que acontecera com o aluno 

Mesmo que este material seja disponibilizado em algum local físico, há de se levar 
em conta a distância e a quantidade de transportes públicos que este discente vai 

local, colocando a sua vida em risco  e até mesmo 

Concordo com a implementação de atividades não presenciais 
O material  das atividades on LINE também deve ser disponibilizado impresso e 

Evitar excesso de trabalhos em grupo, assim como excesso de conteúdos. 
Deverá organizar o horário semanal das aulas e calendário de provas. 

a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de construção 
para elaboração de uma solução alternativa e implementação das APNPs! 

O aluno ter direito de trancar a matéria a qualquer momento desse período de 

No caso de reprovação a mesma não entrar para o CR ou qualquer outro índice 
acadêmico tendo em vista as bruscas mudanças no método de ensino. 

uno ter direito de trancar a matéria a qualquer momento desse período de 

No caso de reprovação a mesma não entrar para o CR ou qualquer outro índice 
acadêmico tendo em vista as bruscas mudanças no método de ensino. 

ntendo que as aulas serão mais objetivas, os conteúdos precisam ser mais 
resumidos e abordando os tópicos mais importantes, para que estas sejam 
proveitosas e possamos abordar todo conteúdo essencial a nossa formação. 

ática, pois é de grande dificuldade o modo de 
utilização, isso para os estudantes e professores . Haverá uma capacitação para 

As atividades pelos chats são ótimas copos grande maioria tem acesso a internet 
em casa. Agora, no caso dos Correios atividades enviadas, talvez não seria uma 
boa ideia primo fato de talvez nem todos receberem as atividades no mesmo prazo. 



Pró

 

Duque de Caxias Não concordo com aula remota em substituição
Realengo . 

Realengo 
Tivemos vários problemas na utilização do SIGAA que dificultam a regularidade 
para ser o veículo principal para as APNPs.

Rio de Janeiro Concordo.

Pinheiral 
O material impresso deverá ser disponibilizado à todos. Como garantia de 
recebimento das 

Nilópolis É inviável e ultrajante.
Nilópolis Sem observações.

Pinheiral 

§ 2º - havendo a possibilidade de aferição de presença e ausência, bem como a 
possibilidade de reprovação e aprovação, é preciso localizar as atividades 
exclusivamente através dos instrumentos oficiais, excluindo
classroom. 
Os parág
O § 7º não prevê o papel da secretaria para o envio do material impresso para o 
estudante, bem como não identifica a origem do custeio.

Rio de Janeiro Deverá ocorrer instrução básica para alunos e professores sobr
Rio de Janeiro tenho disponibilidade para ead

Pinheiral 

Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (we
de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de 
inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on

Nilópolis 

Pergunta: "II 
com os estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para 
criar um senso de comunidade virtual"
-->Neste caso seriam apenas 
sem possibilidade de participar das atividades virtuais? Como promover interação, 
seja através de atividades síncronas ou assíncronas, mas de forma não virtual? 
Fiquei confusa!  PRECISA de revisão para DEIX
 
Pergunta: "V 
digital já disponíveis na internet, tais como livros em pdf, links para obras de 
bibliotecas virtuais públicas..."
--> Como usar livros em pdf se a nossa in
neste formato ou de e
bibliografia recomendada pela disciplina? Aqui precisa ser dada uma atenção 
especial para resolver um problema crônico.
 
Sugestão IMPORTANTE: 
material impresso aos estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao 
docente e ao colegiado do curso, considerando as condições de logística e de 
pessoal do campus, analisar a viabilidade para gara
exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, disponibilização 
da estrutura de informática do campus, entre outros..."
--> Garantir a entrega dos materiais NÃO deve ser de responsabilidade do docente 
nem a coorden
Produzir os materiais deve caber ao docente, acompanhar devidas 
particularidades, à coordenação , mas a entrega dos materiais deve ser de 
responsabilidade da instituição.

Niterói 

Muito preocupante essa parte de "contato constante" entre professor e
minuta abre brecha para a precarização do trabalho docente, visto que temos carga 
horária máxima a ser cumprida e este trecho não estabelece isso. 
Segundo o trecho "§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser 
disponibilizado no AVEA e i
internet, observando
atividades", o que o Instituto pretende fazer para o acesso desses alunos? Existe a 
possibilidade, como vem sendo feito na UFR

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Não concordo com aula remota em substituição 

Tivemos vários problemas na utilização do SIGAA que dificultam a regularidade 
para ser o veículo principal para as APNPs. 
Concordo. 
O material impresso deverá ser disponibilizado à todos. Como garantia de 
recebimento das atividades. 
É inviável e ultrajante. 
Sem observações. 

havendo a possibilidade de aferição de presença e ausência, bem como a 
possibilidade de reprovação e aprovação, é preciso localizar as atividades 
exclusivamente através dos instrumentos oficiais, excluindo
classroom.  
Os parágrafos 2º, 5º, 7º se contradizem entre si. 
O § 7º não prevê o papel da secretaria para o envio do material impresso para o 
estudante, bem como não identifica a origem do custeio.
Deverá ocorrer instrução básica para alunos e professores sobr
tenho disponibilidade para ead 
Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para fins 
de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de 
inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on-line, remo
Pergunta: "II - organização de atividades que permitam orientações e interações 
com os estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para 
criar um senso de comunidade virtual" 

>Neste caso seriam apenas para os alunos com acesso a mídias digitais? E os 
sem possibilidade de participar das atividades virtuais? Como promover interação, 
seja através de atividades síncronas ou assíncronas, mas de forma não virtual? 
Fiquei confusa!  PRECISA de revisão para DEIXAR MAIS CLARO O TEXTO.

Pergunta: "V - realização de seleção e apresentação de materiais em formato 
digital já disponíveis na internet, tais como livros em pdf, links para obras de 
bibliotecas virtuais públicas..." 

> Como usar livros em pdf se a nossa instituição não tem assinaturas de livros 
neste formato ou de e-Books? E se as bibliotecas virtuais não possuírem a 
bibliografia recomendada pela disciplina? Aqui precisa ser dada uma atenção 
especial para resolver um problema crônico. 

Sugestão IMPORTANTE: "§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de 
material impresso aos estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao 
docente e ao colegiado do curso, considerando as condições de logística e de 
pessoal do campus, analisar a viabilidade para garantir a entrega, como, por 
exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, disponibilização 
da estrutura de informática do campus, entre outros..." 

> Garantir a entrega dos materiais NÃO deve ser de responsabilidade do docente 
nem a coordenação.  
Produzir os materiais deve caber ao docente, acompanhar devidas 
particularidades, à coordenação , mas a entrega dos materiais deve ser de 
responsabilidade da instituição. 
Muito preocupante essa parte de "contato constante" entre professor e
minuta abre brecha para a precarização do trabalho docente, visto que temos carga 
horária máxima a ser cumprida e este trecho não estabelece isso. 
Segundo o trecho "§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser 
disponibilizado no AVEA e impresso para os casos de estudantes sem acesso à 
internet, observando-se antecedência mínima de 72 horas para início do prazo das 
atividades", o que o Instituto pretende fazer para o acesso desses alunos? Existe a 
possibilidade, como vem sendo feito na UFRJ, de distribuição de chips de celular? 
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Tivemos vários problemas na utilização do SIGAA que dificultam a regularidade 

O material impresso deverá ser disponibilizado à todos. Como garantia de 

havendo a possibilidade de aferição de presença e ausência, bem como a 
possibilidade de reprovação e aprovação, é preciso localizar as atividades 
exclusivamente através dos instrumentos oficiais, excluindo-se, portanto, o google 

O § 7º não prevê o papel da secretaria para o envio do material impresso para o 
 

Deverá ocorrer instrução básica para alunos e professores sobre o SIGAA. 

Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 

binar, lives, mesas de debates, etc) para fins 
de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de 
inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 

line, remota, híbrida, etc. 
organização de atividades que permitam orientações e interações 

com os estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para 

para os alunos com acesso a mídias digitais? E os 
sem possibilidade de participar das atividades virtuais? Como promover interação, 
seja através de atividades síncronas ou assíncronas, mas de forma não virtual? 

AR MAIS CLARO O TEXTO. 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato 
digital já disponíveis na internet, tais como livros em pdf, links para obras de 

stituição não tem assinaturas de livros 
Books? E se as bibliotecas virtuais não possuírem a 

bibliografia recomendada pela disciplina? Aqui precisa ser dada uma atenção 

"§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de 
material impresso aos estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao 
docente e ao colegiado do curso, considerando as condições de logística e de 

ntir a entrega, como, por 
exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, disponibilização 

> Garantir a entrega dos materiais NÃO deve ser de responsabilidade do docente 

Produzir os materiais deve caber ao docente, acompanhar devidas 
particularidades, à coordenação , mas a entrega dos materiais deve ser de 

Muito preocupante essa parte de "contato constante" entre professor e aluno. Esta 
minuta abre brecha para a precarização do trabalho docente, visto que temos carga 
horária máxima a ser cumprida e este trecho não estabelece isso.  
Segundo o trecho "§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser 

mpresso para os casos de estudantes sem acesso à 
se antecedência mínima de 72 horas para início do prazo das 

atividades", o que o Instituto pretende fazer para o acesso desses alunos? Existe a 
J, de distribuição de chips de celular? 
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Ou de um período letivo excepcional? Alternativas existem e acho que o diálogo é 
o melhor caminho para decidirmos a melhor. Uma parte dos alunos com acesso e 
outros sem acesso à internet e, consequentemente, às aulas
as desigualdades no ensino.
Link: https://conexao.ufrj.br/2020/07/09/devido
letivo-excepcional/

Nilópolis 

Não está claro como funcionaria a a postagem nos correios quanto a viabilidade 
financeira.
Não está claro como funcionaria a entrega presencial tendo em vista que o 
agendamento seria feito por quem? E onde registrar esta sistemática para que no 
Campus seja disponibilizada a segurança para este momento.

Duque de Caxias 

1) Há que se garantir que todos 
houve relatos de impossibilidade de acesso por não cadastramento). Nesse mesmo 
sentido, os servidores necessitam de treinamento para acesso / utilização do 
moodle institucional e google classroom (esse já realiza
mas que precisa ser ampliado).
 
2) Com relação ao parágrafo 5, O que e como será feito quanto aos termos de 
autorização de imagem / participação? Principalmente quanto às aulas em tempo 
real com alunos menores de idade?
 
3) Com re
viabilizado? Qual será o servidor responsável pela impressão desse material?
 
4) Com relação ao parágrafo 7, Considero que a estratégia de impressão e 
disponibilização de material aos estudantes pa
deve ser repensada. Da forma como apresentado no texto, tal responsabilidade 
deve ser ampliada para outros setores / servidores (como por exemplo CoTur), 
assim como a Direção de Ensino e/ou a Direção Geral devem ter ciência des
processo já que as estratégias citadas (postagem pelos correios, entrega 
presencial agendada, disponibilização da estrutura de informática do campus, entre 
outros) envolvem custos financeiros, assim como a participação de servidores de 
diversos setores 

Volta Redonda 

O Sigaa deve ser utilizado apenas para questões da secretaria acadêmica com o 
lançamento de notas e plano de curso. Todo o campus deve utilizar apenas uma 
plataforma de ensino, para otimizar a formação dos professores e alunos.
 
Os Planos de Cursos devem ser construídos de forma colaborativa, e aprovados 
pelo colegiado do curso 2 semanas antes do início das aulas.
 
Uso de monitores nas disciplinas para auxílio na preparação de materiais e dúvidas 
de alunos, incluindo monitores de l

Rio de Janeiro 
Usar o sigaa como site para estudos com apoio de outros aplicativos é o melhor a 
se fazer, já que os alunos já são familiarizados com o site

São João de Meriti concordo
São João de Meriti concordo acho que atender a 

Nilópolis 

Seria interessante abrir a possibilidade de reabrir a matrícula para outras 
disciplinas visto que, estando em casa, muitos de nós teremos o horário livre para 
alguma disciplina que não teríamos normalmente.

São João de Meriti ok, por mim.

Duque de Caxias 

Em desacordo com o item:
§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o 
Moodle institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas 
plataformas digitais para o desenvolvimento das APNPs, deven
utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).
 
No momento que são definidas como ÚNICAS plataformas digitais, prejudica todos 
os alunos que já foram treinados e são familiarizados com outras Plataformas que 
já são utilizadas den
Caxias, tais como: Schoology e Padlet. Turmas de ingressantes e formandos já 
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Ou de um período letivo excepcional? Alternativas existem e acho que o diálogo é 
o melhor caminho para decidirmos a melhor. Uma parte dos alunos com acesso e 
outros sem acesso à internet e, consequentemente, às aulas
as desigualdades no ensino. 
Link: https://conexao.ufrj.br/2020/07/09/devido-a-pandemia

excepcional/ 
Não está claro como funcionaria a a postagem nos correios quanto a viabilidade 
financeira. 

tá claro como funcionaria a entrega presencial tendo em vista que o 
agendamento seria feito por quem? E onde registrar esta sistemática para que no 
Campus seja disponibilizada a segurança para este momento.
1) Há que se garantir que todos os alunos tenham acesso pleno ao SIGA A (já 
houve relatos de impossibilidade de acesso por não cadastramento). Nesse mesmo 
sentido, os servidores necessitam de treinamento para acesso / utilização do 
moodle institucional e google classroom (esse já realizado para alguns servidores 
mas que precisa ser ampliado). 

2) Com relação ao parágrafo 5, O que e como será feito quanto aos termos de 
autorização de imagem / participação? Principalmente quanto às aulas em tempo 
real com alunos menores de idade? 

3) Com relação ao parágrafo 6, Como esse processo de impressão será 
viabilizado? Qual será o servidor responsável pela impressão desse material?

4) Com relação ao parágrafo 7, Considero que a estratégia de impressão e 
disponibilização de material aos estudantes para desenvolvimento das APNPs 
deve ser repensada. Da forma como apresentado no texto, tal responsabilidade 
deve ser ampliada para outros setores / servidores (como por exemplo CoTur), 
assim como a Direção de Ensino e/ou a Direção Geral devem ter ciência des
processo já que as estratégias citadas (postagem pelos correios, entrega 
presencial agendada, disponibilização da estrutura de informática do campus, entre 
outros) envolvem custos financeiros, assim como a participação de servidores de 
diversos setores do campus. 
O Sigaa deve ser utilizado apenas para questões da secretaria acadêmica com o 
lançamento de notas e plano de curso. Todo o campus deve utilizar apenas uma 
plataforma de ensino, para otimizar a formação dos professores e alunos.

s Planos de Cursos devem ser construídos de forma colaborativa, e aprovados 
pelo colegiado do curso 2 semanas antes do início das aulas.

Uso de monitores nas disciplinas para auxílio na preparação de materiais e dúvidas 
de alunos, incluindo monitores de laboratório. 
Usar o sigaa como site para estudos com apoio de outros aplicativos é o melhor a 
se fazer, já que os alunos já são familiarizados com o site
concordo 
concordo acho que atender a necessidade de todos 
Seria interessante abrir a possibilidade de reabrir a matrícula para outras 
disciplinas visto que, estando em casa, muitos de nós teremos o horário livre para 
alguma disciplina que não teríamos normalmente. 
ok, por mim. 
Em desacordo com o item: 
§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o 
Moodle institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas 
plataformas digitais para o desenvolvimento das APNPs, deven
utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).

No momento que são definidas como ÚNICAS plataformas digitais, prejudica todos 
os alunos que já foram treinados e são familiarizados com outras Plataformas que 
já são utilizadas dentro de algumas disciplinas ofertadas no Campus Duque de 
Caxias, tais como: Schoology e Padlet. Turmas de ingressantes e formandos já 
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Ou de um período letivo excepcional? Alternativas existem e acho que o diálogo é 
o melhor caminho para decidirmos a melhor. Uma parte dos alunos com acesso e 
outros sem acesso à internet e, consequentemente, às aulas remotas, só aumenta 

pandemia-ufrj-aprova-periodo-

Não está claro como funcionaria a a postagem nos correios quanto a viabilidade 

tá claro como funcionaria a entrega presencial tendo em vista que o 
agendamento seria feito por quem? E onde registrar esta sistemática para que no 
Campus seja disponibilizada a segurança para este momento. 

os alunos tenham acesso pleno ao SIGA A (já 
houve relatos de impossibilidade de acesso por não cadastramento). Nesse mesmo 
sentido, os servidores necessitam de treinamento para acesso / utilização do 

do para alguns servidores 

2) Com relação ao parágrafo 5, O que e como será feito quanto aos termos de 
autorização de imagem / participação? Principalmente quanto às aulas em tempo 

lação ao parágrafo 6, Como esse processo de impressão será 
viabilizado? Qual será o servidor responsável pela impressão desse material? 

4) Com relação ao parágrafo 7, Considero que a estratégia de impressão e 
ra desenvolvimento das APNPs 

deve ser repensada. Da forma como apresentado no texto, tal responsabilidade 
deve ser ampliada para outros setores / servidores (como por exemplo CoTur), 
assim como a Direção de Ensino e/ou a Direção Geral devem ter ciência desse 
processo já que as estratégias citadas (postagem pelos correios, entrega 
presencial agendada, disponibilização da estrutura de informática do campus, entre 
outros) envolvem custos financeiros, assim como a participação de servidores de 

O Sigaa deve ser utilizado apenas para questões da secretaria acadêmica com o 
lançamento de notas e plano de curso. Todo o campus deve utilizar apenas uma 
plataforma de ensino, para otimizar a formação dos professores e alunos. 

s Planos de Cursos devem ser construídos de forma colaborativa, e aprovados 
pelo colegiado do curso 2 semanas antes do início das aulas. 

Uso de monitores nas disciplinas para auxílio na preparação de materiais e dúvidas 

Usar o sigaa como site para estudos com apoio de outros aplicativos é o melhor a 
se fazer, já que os alunos já são familiarizados com o site 

Seria interessante abrir a possibilidade de reabrir a matrícula para outras 
disciplinas visto que, estando em casa, muitos de nós teremos o horário livre para 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o  
Moodle institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas  
plataformas digitais para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser  
utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 

No momento que são definidas como ÚNICAS plataformas digitais, prejudica todos 
os alunos que já foram treinados e são familiarizados com outras Plataformas que 

tro de algumas disciplinas ofertadas no Campus Duque de 
Caxias, tais como: Schoology e Padlet. Turmas de ingressantes e formandos já 
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estão habituados a usarem essas ferramentas e já ocorreu processo de 
treinamento. O link para acesso a essas plataformas é 
qual o discente é direcionado e já realizava suas atividades concomitantemente às 
atividades presenciais. Quando ocorre essa restrição, todo o trabalho desenvolvido 
junto com os discentes e docentes do Campus Duque de Caxias é 
forma, deixo essa minha contribuição como sugestão nesse ponto da Minuta.

Arraial do Cabo Concordo
Arraial do Cabo Concordo.

Nilópolis 

Com relação ao parágrafo 3, tópico III: penso que os procedimentos gerais para as 
APNPs devem prever um tempo de adaptação e uma periodicidade de avaliação 
do andamento das atividades (mensalmente, talvez). Nesse sentido, considero ruim 
a exigência de que 
totalidade do semestre. Pois, certamente, o que for planejado para um semestre vai 
sofrer alterações sobretudo por ser uma forma nova de prática pedagógica a qual 
nem os estudantes nem os docen
que façamos planejamentos mensais e, ao término de cada mês, uma avaliação 
coletiva (que reúna docentes e estudantes) antes de se partir para um novo mês de 
atividades. 
 
O tópico V me parece um exagero se pen
como um trabalho de esforço coletivo, que deve ser estimulado a ser feito entre 
docentes da mesma equipe, inclusive intercampi. 
 
O tópico VIII é extremamente problemático: “para as atividades síncronas, as 
APNPs oco
matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos desde que haja acordo 
entre todos os estudantes e o docente.” Acho bem ruim colocar a palavra 
“exclusivamente” porque a rotina de horá
presencial. Agora, de forma remota, não devemos nos ater a qualquer menção a 
quadro de horários. Um exemplo: escolas que já vem adotando o ensino remoto, 
não começam as atividades 7:15 da manhã, como seria nos tempos 
Há outra rotina imposta às famílias, outra dinâmica, que não devemos 
desconsiderar. Então, sugeriria que retirássemos a palavra exclusivamente. Que os 
horários das atividades síncronas, sempre sejam fruto de um combinado entre 
professores, tur
organizar para que não haja sobreposição de atividades síncronas. Qualquer coisa 
que nos remeta à uma replicação do quadro de horários, ao meu ver, causará 
enormes transtornos.
 
O parágrafo 7 t
disponibilização de material impresso aos estudantes para o desenvolvimento das 
APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando as condições de 
logística e de pessoal do campus, analisar a
como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 
disponibilização da estrutura de informática do campus, entre outros,
as normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde
Em primeiro lugar, espero que o acesso à internet e equipamentos seja garantido a 
todos os estudantes como o passo número 1 nessa caminhada de APNPs. Assim 
sendo, a necessidade de disponibilização de material impresso deve ser a mínima. 
Em segundo
(colegiado de curso) a entrega desses materiais. Há de ter uma (ou mais de uma) 
equipe formada (por técnicos
pensar em como resolver essa questão. 
institucional, envolvendo direções, reitoria e, em última instância essa(s) equipe(s) 
de trabalho no campus para viabilizar a entrega de material impresso. Não pode 
ser uma atribuição 
individualizada na figura do doce

Duque de Caxias 
Por que será usado o Google classroom e Moodle? 
É importante cuidar de cada aluno caso a caso. Acho que faltou detalhar mais isso.

Duque de Caxias Prezados, percebo a necessidade de ciência aos responsáveis das questões 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
estão habituados a usarem essas ferramentas e já ocorreu processo de 
treinamento. O link para acesso a essas plataformas é disponibilizado via SigaA, o 
qual o discente é direcionado e já realizava suas atividades concomitantemente às 
atividades presenciais. Quando ocorre essa restrição, todo o trabalho desenvolvido 
junto com os discentes e docentes do Campus Duque de Caxias é 
forma, deixo essa minha contribuição como sugestão nesse ponto da Minuta.
Concordo 
Concordo. 
Com relação ao parágrafo 3, tópico III: penso que os procedimentos gerais para as 
APNPs devem prever um tempo de adaptação e uma periodicidade de avaliação 
do andamento das atividades (mensalmente, talvez). Nesse sentido, considero ruim 
a exigência de que coloquemos o Plano de Atividades da disciplina, considerando a 
totalidade do semestre. Pois, certamente, o que for planejado para um semestre vai 
sofrer alterações sobretudo por ser uma forma nova de prática pedagógica a qual 
nem os estudantes nem os docentes estão acostumados. Considero mais prudente 
que façamos planejamentos mensais e, ao término de cada mês, uma avaliação 
coletiva (que reúna docentes e estudantes) antes de se partir para um novo mês de 
atividades.  

O tópico V me parece um exagero se pensado enquanto trabalho individual. Vejo 
como um trabalho de esforço coletivo, que deve ser estimulado a ser feito entre 
docentes da mesma equipe, inclusive intercampi.  

O tópico VIII é extremamente problemático: “para as atividades síncronas, as 
APNPs ocorrerão exclusivamente no horário em que a turma está regularmente 
matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos desde que haja acordo 
entre todos os estudantes e o docente.” Acho bem ruim colocar a palavra 
“exclusivamente” porque a rotina de horários escolar é pensada para a educação 
presencial. Agora, de forma remota, não devemos nos ater a qualquer menção a 
quadro de horários. Um exemplo: escolas que já vem adotando o ensino remoto, 
não começam as atividades 7:15 da manhã, como seria nos tempos 
Há outra rotina imposta às famílias, outra dinâmica, que não devemos 
desconsiderar. Então, sugeriria que retirássemos a palavra exclusivamente. Que os 
horários das atividades síncronas, sempre sejam fruto de um combinado entre 
professores, turma e o colegiado que, em alguma medida, terá de organizar para 
organizar para que não haja sobreposição de atividades síncronas. Qualquer coisa 
que nos remeta à uma replicação do quadro de horários, ao meu ver, causará 
enormes transtornos. 

O parágrafo 7 também apresenta problemas: “Quando da necessidade de 
disponibilização de material impresso aos estudantes para o desenvolvimento das 
APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando as condições de 
logística e de pessoal do campus, analisar a viabilidade para garantir a entrega, 
como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 
disponibilização da estrutura de informática do campus, entre outros,
as normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde
Em primeiro lugar, espero que o acesso à internet e equipamentos seja garantido a 
todos os estudantes como o passo número 1 nessa caminhada de APNPs. Assim 
sendo, a necessidade de disponibilização de material impresso deve ser a mínima. 
Em segundo ponto, não pode caber aos docentes e à coordenação de curso 
(colegiado de curso) a entrega desses materiais. Há de ter uma (ou mais de uma) 
equipe formada (por técnicos-administrativos e docentes) exclusivamente para 
pensar em como resolver essa questão. Tem que ser elaborado um planejamento 
institucional, envolvendo direções, reitoria e, em última instância essa(s) equipe(s) 
de trabalho no campus para viabilizar a entrega de material impresso. Não pode 
ser uma atribuição  
individualizada na figura do docente. 
Por que será usado o Google classroom e Moodle?  
É importante cuidar de cada aluno caso a caso. Acho que faltou detalhar mais isso.
Prezados, percebo a necessidade de ciência aos responsáveis das questões 
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estão habituados a usarem essas ferramentas e já ocorreu processo de 
disponibilizado via SigaA, o 

qual o discente é direcionado e já realizava suas atividades concomitantemente às 
atividades presenciais. Quando ocorre essa restrição, todo o trabalho desenvolvido 
junto com os discentes e docentes do Campus Duque de Caxias é perdido. Dessa 
forma, deixo essa minha contribuição como sugestão nesse ponto da Minuta. 

Com relação ao parágrafo 3, tópico III: penso que os procedimentos gerais para as 
APNPs devem prever um tempo de adaptação e uma periodicidade de avaliação 
do andamento das atividades (mensalmente, talvez). Nesse sentido, considero ruim 

coloquemos o Plano de Atividades da disciplina, considerando a 
totalidade do semestre. Pois, certamente, o que for planejado para um semestre vai 
sofrer alterações sobretudo por ser uma forma nova de prática pedagógica a qual 

tes estão acostumados. Considero mais prudente 
que façamos planejamentos mensais e, ao término de cada mês, uma avaliação 
coletiva (que reúna docentes e estudantes) antes de se partir para um novo mês de 

sado enquanto trabalho individual. Vejo 
como um trabalho de esforço coletivo, que deve ser estimulado a ser feito entre 

O tópico VIII é extremamente problemático: “para as atividades síncronas, as 
rrerão exclusivamente no horário em que a turma está regularmente 

matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos desde que haja acordo 
entre todos os estudantes e o docente.” Acho bem ruim colocar a palavra 

rios escolar é pensada para a educação 
presencial. Agora, de forma remota, não devemos nos ater a qualquer menção a 
quadro de horários. Um exemplo: escolas que já vem adotando o ensino remoto, 
não começam as atividades 7:15 da manhã, como seria nos tempos presenciais. 
Há outra rotina imposta às famílias, outra dinâmica, que não devemos 
desconsiderar. Então, sugeriria que retirássemos a palavra exclusivamente. Que os 
horários das atividades síncronas, sempre sejam fruto de um combinado entre 

ma e o colegiado que, em alguma medida, terá de organizar para 
organizar para que não haja sobreposição de atividades síncronas. Qualquer coisa 
que nos remeta à uma replicação do quadro de horários, ao meu ver, causará 

ambém apresenta problemas: “Quando da necessidade de 
disponibilização de material impresso aos estudantes para o desenvolvimento das 
APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando as condições de 

viabilidade para garantir a entrega, 
como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 
disponibilização da estrutura de informática do campus, entre outros,  considerando 
as normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS).” 
Em primeiro lugar, espero que o acesso à internet e equipamentos seja garantido a 
todos os estudantes como o passo número 1 nessa caminhada de APNPs. Assim 
sendo, a necessidade de disponibilização de material impresso deve ser a mínima. 

ponto, não pode caber aos docentes e à coordenação de curso 
(colegiado de curso) a entrega desses materiais. Há de ter uma (ou mais de uma) 

administrativos e docentes) exclusivamente para 
Tem que ser elaborado um planejamento 

institucional, envolvendo direções, reitoria e, em última instância essa(s) equipe(s) 
de trabalho no campus para viabilizar a entrega de material impresso. Não pode 

É importante cuidar de cada aluno caso a caso. Acho que faltou detalhar mais isso. 
Prezados, percebo a necessidade de ciência aos responsáveis das questões 
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pertinentes 
acompanhamento e suporte dos mesmos.

Duque de Caxias Que as operadoras de internet em conjunto com Mec. Auxiliem
Rio de Janeiro Não sei usar o SIGAA.
Arraial do Cabo Concordo com § 3° do modulo V

Paracambi 

A plataforma pode contar com aulas gravadas , postagens de exercícios , além de 
em um determinado período específico os professores estarem disponíveis para a 
resolução de possíveis dúvidas.

Volta Redonda 

§2 É preciso deixar claro que o campus d
acesso do estudante.
 
§ 3 - VI 
quanto a tipo, tamanho, quantidade, período (atividades) em um trabalho de grupo 
entre os professores e coordenadores, 
descompassos, deixando os alunos sobrecarregados e impossibilitados de seguir 
seus estudos com condições razoáveis, por conta de fatores familiares, pessoais, 
tecnológicos, financeiros etc., gerando estresse e desmotiv
VII - Isso não pode se reverter em um número alto de videochamadas. É preciso ter 
em mente o número total de disciplinas que o aluno tem por semestre. Se cada 
professor resolver fazer uma reunião virtual por semana já será inviável para o 
aluno. Algu
corresponder ao tempo de reunião, o que é um grande equívoco. Esse contato 
deve ser preferencialmente feito por instruções escritas, objetivas e curtas. O 
professor deve deixar um canal disponível
caso de dúvidas.
VIII - É necessário delimitar um limite de quantidade e de carga horária para 
atividades síncronas. Elas não devem ser obrigatórias para cumprimento de carga 
horária. 
 
§4 - Deve haver clareza que o tem
presencial. É preciso esclarecer limites para isso no documento e em capacitações 
específicas nos campi. A videoaula não pode ser obrigatória para cumprimento de 
carga horária.

Nilópolis 

Foi ressaltada, em asse
especificações para quem não possui acesso à internet, já que o registro 
acadêmico será realizado através de plataforma virtual, o SIGAA.

Nilópolis 

Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:
 
- § 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom 
2º). 
- § 3º - II organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e
senso de comunidade virtual 
acesso a mídias digitais? E os sem possibilidade de participar das atividades 
virtuais? Como promover interação,
assíncronas, mas de forma não virtual? Confuso. (art 3º, § 3º, II).
- § 3º - V tais como livros em pdf 
não tem assinaturas de livros neste formato ou de e
- disponibilizadas no AVEA 
(art 3º, § 4º).
- § 6º O plano de APNPs de cada disciplina .........  mínima de 72 horas 
total da disciplina para o semestre inteiro? De onde veio? E se 
3º, § 6º).
- caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando as condições de 
logística e de pessoal do campus, analisar a viabilidade para garantir a entrega 
Garantir a entrega dos materiais NÃO deve ser de responsabilidade do 
nem da coordenação. Produzir os materiais deve caber ao docente, acompanhar 
devidas particularidades, à coordenação, mas a entrega dos materiais deve ser de 
responsabilidade da instituição. Onde o docente fará cópia? Como enviará o 
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
pertinentes a organização das atividades remotas dos alunos para o 
acompanhamento e suporte dos mesmos. 
Que as operadoras de internet em conjunto com Mec. Auxiliem
Não sei usar o SIGAA. 
Concordo com § 3° do modulo V 
A plataforma pode contar com aulas gravadas , postagens de exercícios , além de 
em um determinado período específico os professores estarem disponíveis para a 
resolução de possíveis dúvidas. 
§2 É preciso deixar claro que o campus deve adotar apenas uma plataforma de 
acesso do estudante. 

- É fundamental delimitar as condições de postagens pelos professores 
quanto a tipo, tamanho, quantidade, período (atividades) em um trabalho de grupo 
entre os professores e coordenadores, para que não ocorram desequilíbrios e 
descompassos, deixando os alunos sobrecarregados e impossibilitados de seguir 
seus estudos com condições razoáveis, por conta de fatores familiares, pessoais, 
tecnológicos, financeiros etc., gerando estresse e desmotiv

Isso não pode se reverter em um número alto de videochamadas. É preciso ter 
em mente o número total de disciplinas que o aluno tem por semestre. Se cada 
professor resolver fazer uma reunião virtual por semana já será inviável para o 
aluno. Alguns professores também podem pensar que o tempo de aula deve 
corresponder ao tempo de reunião, o que é um grande equívoco. Esse contato 
deve ser preferencialmente feito por instruções escritas, objetivas e curtas. O 
professor deve deixar um canal disponível para que o aluno entre em contato no 
caso de dúvidas. 

É necessário delimitar um limite de quantidade e de carga horária para 
atividades síncronas. Elas não devem ser obrigatórias para cumprimento de carga 

 

Deve haver clareza que o tempo de videoaula não deve ser o tempo de aula 
presencial. É preciso esclarecer limites para isso no documento e em capacitações 
específicas nos campi. A videoaula não pode ser obrigatória para cumprimento de 
carga horária. 
Foi ressaltada, em assembleia, a necessidade de aprofundamento nas 
especificações para quem não possui acesso à internet, já que o registro 
acadêmico será realizado através de plataforma virtual, o SIGAA.
Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:

2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom – sugestão de inserir o google meet. (art 3º, § 

II organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual - Neste caso seriam apenas para os alunos com 
acesso a mídias digitais? E os sem possibilidade de participar das atividades 
virtuais? Como promover interação, seja através de atividades síncronas ou 
assíncronas, mas de forma não virtual? Confuso. (art 3º, § 3º, II).

V tais como livros em pdf - Como usar livros em pdf se a nossa instituição 
não tem assinaturas de livros neste formato ou de e-Books? (art

disponibilizadas no AVEA - Onde encontrar as normas de conduta das AVEAs? 
(art 3º, § 4º). 

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina .........  mínima de 72 horas 
total da disciplina para o semestre inteiro? De onde veio? E se 
3º, § 6º). 

caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando as condições de 
logística e de pessoal do campus, analisar a viabilidade para garantir a entrega 
Garantir a entrega dos materiais NÃO deve ser de responsabilidade do 
nem da coordenação. Produzir os materiais deve caber ao docente, acompanhar 
devidas particularidades, à coordenação, mas a entrega dos materiais deve ser de 
responsabilidade da instituição. Onde o docente fará cópia? Como enviará o 
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a organização das atividades remotas dos alunos para o 

Que as operadoras de internet em conjunto com Mec. Auxiliem 

A plataforma pode contar com aulas gravadas , postagens de exercícios , além de 
em um determinado período específico os professores estarem disponíveis para a 

eve adotar apenas uma plataforma de 

É fundamental delimitar as condições de postagens pelos professores 
quanto a tipo, tamanho, quantidade, período (atividades) em um trabalho de grupo 

para que não ocorram desequilíbrios e 
descompassos, deixando os alunos sobrecarregados e impossibilitados de seguir 
seus estudos com condições razoáveis, por conta de fatores familiares, pessoais, 
tecnológicos, financeiros etc., gerando estresse e desmotivação. 

Isso não pode se reverter em um número alto de videochamadas. É preciso ter 
em mente o número total de disciplinas que o aluno tem por semestre. Se cada 
professor resolver fazer uma reunião virtual por semana já será inviável para o 

ns professores também podem pensar que o tempo de aula deve 
corresponder ao tempo de reunião, o que é um grande equívoco. Esse contato 
deve ser preferencialmente feito por instruções escritas, objetivas e curtas. O 

para que o aluno entre em contato no 

É necessário delimitar um limite de quantidade e de carga horária para 
atividades síncronas. Elas não devem ser obrigatórias para cumprimento de carga 

po de videoaula não deve ser o tempo de aula 
presencial. É preciso esclarecer limites para isso no documento e em capacitações 
específicas nos campi. A videoaula não pode ser obrigatória para cumprimento de 

mbleia, a necessidade de aprofundamento nas 
especificações para quem não possui acesso à internet, já que o registro 
acadêmico será realizado através de plataforma virtual, o SIGAA. 
Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química: 

2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
sugestão de inserir o google meet. (art 3º, § 

II organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

Neste caso seriam apenas para os alunos com 
acesso a mídias digitais? E os sem possibilidade de participar das atividades 

seja através de atividades síncronas ou 
assíncronas, mas de forma não virtual? Confuso. (art 3º, § 3º, II). 

Como usar livros em pdf se a nossa instituição 
Books? (art 3º, § 3º, V). 

Onde encontrar as normas de conduta das AVEAs? 

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina .........  mínima de 72 horas – É o plano 
total da disciplina para o semestre inteiro? De onde veio? E se não obedecer? (art 

caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando as condições de 
logística e de pessoal do campus, analisar a viabilidade para garantir a entrega - 
Garantir a entrega dos materiais NÃO deve ser de responsabilidade do docente 
nem da coordenação. Produzir os materiais deve caber ao docente, acompanhar 
devidas particularidades, à coordenação, mas a entrega dos materiais deve ser de 
responsabilidade da instituição. Onde o docente fará cópia? Como enviará o 
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material? Nesse 

Duque de Caxias 

A portaria 376 (abr2020) prevê que as IFs devem organizar suas atividades de 
modo que sejam mediadas por recursos digitais e/ou "possibilitem aos estudantes o 
acesso, em seu d
continuidade dos estudos, com maior autonomia intelectual". É preciso deixar claro 
que não há autonomia intelectual quando  o aluno não tem habilidade leitora. Sei  
que o IFRJ recebia, antigamente,
alunos vêm com déficits ligados à capacidade de leitura e interpretação de 
enunciados simples. A apostila será um processo por demais injusto.

Rio de Janeiro 

§ 7º postagem pelos correios não tem funcionado mui
Excepcionalmente, a instituição não pode contratar uma empresa tipo Loggi?
Temos estudantes morando em ocupação em Santa Cruz, sem internet, onde 
correio não chega e seria um risco pegar o trem até o campus.

Niterói Concordo.

Volta Redonda 

Artigo 3 
e turma virtual. O Sigaa deve ser utilizado apenas para registros acadêmicos: notas 
e plano de curso.
Artigo 3 
apenas uma plataforma digital, entre Moodle ou Google Classrom para facilitar o 
acesso dos alunos e formação dos docentes.”
Artigo 3 

Belford Roxo 

Parte dos procedimentos gerais listados no § 3º concentram foco em atividades 
mediadas pela tecnologia digital, quando não partem da suposição de que os 
estudantes terão acesso a elas (incisos II, III, IV, V, VII, VIII). Entendo que não são 
obrigatórias, m
determinação de que as APNPs visam manter o acesso educacional universal. Um 
levantamento da disponibilidade dos estudantes do campus Belford Roxo para a 
realização de atividades remotas e acesso à tec
menos da metade tem esse acesso. 
Sugestão: explicitar que esses 6 procedimentos são recomendações (opções) para 
situações em que o acesso às tecnologias digitais seja uma realidade. Incluir na 
minuta outros procedimentos 
Obrigado.

Arraial do Cabo Concordo

Reitoria 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e precisa de i
trabalho nesta área meu filho encontra
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
está a par disso é a escola em fim me
triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.

Duque de Caxias 

Acho importante o espaço para debate dentro da apnp. Seria interessante a 
possibilidade de um fórum online com horário estabeleci
original presencial.

Arraial do Cabo 
A ESCOLA PODERÁ MANTER O SISTEMA DE MONITORES ON
ALUNOS COM DIFICULDADES.

Pinheiral 

Ao estabelecer o uso do Google Classroom como referência desconsidera o fato de 
sermos uma 
docentes. Deixo como referência uma pesquisa que aponta as consequências do 
uso de tais plataformas em instituições públicas de ensino: 
https://educacaovigiada.org.br/
Além desse grave equívoco
poderiam ser utilizados. Isto é essencial para a garantia de uma qualidade mínima. 
O fato de apontar apenas recursos digitais evidencia o caráter excludente de tal 
minuta. 
Ao indicar a “seleção e apresentaç
parâmetros sobre direitos autorais, que podem gerar problemas para a instituição.
Ao indicar a realização de “acordos” para o uso de atividades síncronas 
desconsidera as dificuldades de comunicação impostas pe
Isto pode levar a decisões autoritárias e excludentes. Além disso, as atividades 
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
material? Nesse momento não se pode nem contar com os correios. (art 3º, § 7º).
A portaria 376 (abr2020) prevê que as IFs devem organizar suas atividades de 
modo que sejam mediadas por recursos digitais e/ou "possibilitem aos estudantes o 
acesso, em seu domicílio, a materiais de apoio e orientação que permitam a 
continuidade dos estudos, com maior autonomia intelectual". É preciso deixar claro 
que não há autonomia intelectual quando  o aluno não tem habilidade leitora. Sei  
que o IFRJ recebia, antigamente, alunos com uma realidade diferente. Hoje, os 
alunos vêm com déficits ligados à capacidade de leitura e interpretação de 
enunciados simples. A apostila será um processo por demais injusto.
§ 7º postagem pelos correios não tem funcionado muito bem nesses tempos. 
Excepcionalmente, a instituição não pode contratar uma empresa tipo Loggi?
Temos estudantes morando em ocupação em Santa Cruz, sem internet, onde 
correio não chega e seria um risco pegar o trem até o campus.
Concordo. 

– parágrafo 3º VI: retirar a obrigação de duplicar os conteúdos entre Sigaa 
e turma virtual. O Sigaa deve ser utilizado apenas para registros acadêmicos: notas 
e plano de curso. 

– Parágrafo 3º - incluir novo item “o colegiado do 
apenas uma plataforma digital, entre Moodle ou Google Classrom para facilitar o 
acesso dos alunos e formação dos docentes.” 

– parágrafo 5º: substituir Sigaa por Plataforma Digital Moodle ou Classrom
Parte dos procedimentos gerais listados no § 3º concentram foco em atividades 
mediadas pela tecnologia digital, quando não partem da suposição de que os 
estudantes terão acesso a elas (incisos II, III, IV, V, VII, VIII). Entendo que não são 
obrigatórias, mas compreendem 6 dos 9 procedimentos. Isso contradiz a 
determinação de que as APNPs visam manter o acesso educacional universal. Um 
levantamento da disponibilidade dos estudantes do campus Belford Roxo para a 
realização de atividades remotas e acesso à tecnologias como internet mostra que 
menos da metade tem esse acesso.  
Sugestão: explicitar que esses 6 procedimentos são recomendações (opções) para 
situações em que o acesso às tecnologias digitais seja uma realidade. Incluir na 
minuta outros procedimentos desenvolvidos em base analógica.
Obrigado. 
Concordo 
Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e precisa de intérprete para acompanha-lo  vejo barreira é a falta de um 
trabalho nesta área meu filho encontra-se sem intérprete desde a notícia que ele 
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
está a par disso é a escola em fim meu filho encontra-se em uma barreira . Muito 
triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.
Acho importante o espaço para debate dentro da apnp. Seria interessante a 
possibilidade de um fórum online com horário estabelecido dentro da grade horária 
original presencial. 
A ESCOLA PODERÁ MANTER O SISTEMA DE MONITORES ON
ALUNOS COM DIFICULDADES. 
Ao estabelecer o uso do Google Classroom como referência desconsidera o fato de 
sermos uma instituição pública e expõe os dados de nossos/as estudantes e 
docentes. Deixo como referência uma pesquisa que aponta as consequências do 
uso de tais plataformas em instituições públicas de ensino: 
https://educacaovigiada.org.br/ 
Além desse grave equívoco, a minuta não aponta quais recursos não digitais 
poderiam ser utilizados. Isto é essencial para a garantia de uma qualidade mínima. 
O fato de apontar apenas recursos digitais evidencia o caráter excludente de tal 

 
Ao indicar a “seleção e apresentação de materiais em formato digital” não indica 
parâmetros sobre direitos autorais, que podem gerar problemas para a instituição.
Ao indicar a realização de “acordos” para o uso de atividades síncronas 
desconsidera as dificuldades de comunicação impostas pe
Isto pode levar a decisões autoritárias e excludentes. Além disso, as atividades 
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momento não se pode nem contar com os correios. (art 3º, § 7º). 
A portaria 376 (abr2020) prevê que as IFs devem organizar suas atividades de 
modo que sejam mediadas por recursos digitais e/ou "possibilitem aos estudantes o 

omicílio, a materiais de apoio e orientação que permitam a 
continuidade dos estudos, com maior autonomia intelectual". É preciso deixar claro 
que não há autonomia intelectual quando  o aluno não tem habilidade leitora. Sei  

alunos com uma realidade diferente. Hoje, os 
alunos vêm com déficits ligados à capacidade de leitura e interpretação de 
enunciados simples. A apostila será um processo por demais injusto. 

to bem nesses tempos. 
Excepcionalmente, a instituição não pode contratar uma empresa tipo Loggi? 
Temos estudantes morando em ocupação em Santa Cruz, sem internet, onde 
correio não chega e seria um risco pegar o trem até o campus. 

parágrafo 3º VI: retirar a obrigação de duplicar os conteúdos entre Sigaa 
e turma virtual. O Sigaa deve ser utilizado apenas para registros acadêmicos: notas 

incluir novo item “o colegiado do curso deve escolher 
apenas uma plataforma digital, entre Moodle ou Google Classrom para facilitar o 

parágrafo 5º: substituir Sigaa por Plataforma Digital Moodle ou Classrom 
Parte dos procedimentos gerais listados no § 3º concentram foco em atividades 
mediadas pela tecnologia digital, quando não partem da suposição de que os 
estudantes terão acesso a elas (incisos II, III, IV, V, VII, VIII). Entendo que não são 

as compreendem 6 dos 9 procedimentos. Isso contradiz a 
determinação de que as APNPs visam manter o acesso educacional universal. Um 
levantamento da disponibilidade dos estudantes do campus Belford Roxo para a 

nologias como internet mostra que 

Sugestão: explicitar que esses 6 procedimentos são recomendações (opções) para 
situações em que o acesso às tecnologias digitais seja uma realidade. Incluir na 

desenvolvidos em base analógica. 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 

lo  vejo barreira é a falta de um 
se sem intérprete desde a notícia que ele 

passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
se em uma barreira . Muito 

triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte. 
Acho importante o espaço para debate dentro da apnp. Seria interessante a 

do dentro da grade horária 

A ESCOLA PODERÁ MANTER O SISTEMA DE MONITORES ON-LINE PARA 

Ao estabelecer o uso do Google Classroom como referência desconsidera o fato de 
instituição pública e expõe os dados de nossos/as estudantes e 

docentes. Deixo como referência uma pesquisa que aponta as consequências do 
uso de tais plataformas em instituições públicas de ensino: 

, a minuta não aponta quais recursos não digitais 
poderiam ser utilizados. Isto é essencial para a garantia de uma qualidade mínima. 
O fato de apontar apenas recursos digitais evidencia o caráter excludente de tal 

ão de materiais em formato digital” não indica 
parâmetros sobre direitos autorais, que podem gerar problemas para a instituição. 
Ao indicar a realização de “acordos” para o uso de atividades síncronas 
desconsidera as dificuldades de comunicação impostas pela situação pandêmica. 
Isto pode levar a decisões autoritárias e excludentes. Além disso, as atividades 
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síncronas correspondem ao formato mais excludente por exigir além de maior 
suporte técnico, também maior disponibilidade de horário.
A gravação de aula,
Como será possível disponibilizar tais aulas garantindo acesso em outros horários 
se houver impasses nesse sentido? Há muitas preocupações com a segurança dos 
docentes, os exemplos atuais de ab
que vários/as não aceitariam a gravação. No caso de menores de idade o 
consentimento precisa ser dado via documento assinado pelo responsável. A 
minuta não estabelece parâmetros necessários para as gravações e 
garante a segurança de discentes e docentes.
Responsabiliza o docente e o respectivo colegiado pelo envio de material aos 
estudantes que não tiverem acesso online. Nesse sentido, em § 7º parece 
incentivar que docentes e responsáveis saiam do iso
procedimentos.

Arraial do Cabo Concordo
Engenheiro Paulo de 

Frontin De acordo.
Arraial do Cabo de acordo

Duque de Caxias achei bem completo, gostei

Realengo 

A aula presencial não deve ser substituída pela apnp,se de fato for 
deve ser uma medida provisória,temporária.
Muitas pessoas tem dificuldades de  utiliza o sigaa,inclusive os próprios 
professores,aluno,etc.
Nem todos terão o mesmo tempo disponível,internet,computador,para assistir 
atividades síncronas tendo em 
cair,entre outros).

Nilópolis 

MELHORAR O TEXTO DO ARTIGO POIS GERA CONFLITO COM A OPÇÃO DE 
USAR POR EXEMPLO A OFERTA DE MATERIAL IMPRESSO.
 
QUAIS SÃO AS NORMAS INDICADAS NO PARÁGRAFO QUARTO ? CITAR OS 
NOMES.
 
§ 7º  Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá a Direção de Ensino, 
considerando as condições de logística e de pessoal do campus, analisar a 
viabilidade para garantir a entrega, co
entrega presencial agendada, disponibilização da estrutura de informática do 
campus, entre outros.
 
PARA INDICAR NO PARÁGRAFO SÉTIMO É PRECISO DEFINIR QUAIS SÃO AS 
NORMATIVAS E PROTOCOLOS.

Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.
Volta Redonda concordo
Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta

Paracambi 

Sobre o Art. 3º; § 2º: 1. Muito problemático, moodle institucional não foi 
apresentado, nem os professores capacitados para at
instrumento da modalidade EaD. Google Classroom não é um instrumento 
institucional, professores colocando seus dados e aulas num instrumento de 
empresa privada é extremamente preocupante, além disso já temos diversos 
exemplos no ensino 
auxilia na diminuição da exclusão.
 
Sobre o Art. 3º; § 3º: 1. Este artigo entra em conflito com o artigo 5º, que diz que as 
APNPs podem ser realizadas sem instrumentos tecnológicos.
 
Sobre o Art.
material da internet? Qual sua função? O docente tem condições de produzir 
vídeos paras as turmas? Eles só poderão ser acessados dentro das plataformas? 
Como será garantida a seguran
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síncronas correspondem ao formato mais excludente por exigir além de maior 
suporte técnico, também maior disponibilidade de horário.
A gravação de aula, como consta, exige o consentimento de todos/as participantes. 
Como será possível disponibilizar tais aulas garantindo acesso em outros horários 
se houver impasses nesse sentido? Há muitas preocupações com a segurança dos 
docentes, os exemplos atuais de abusos nesse sentido são inúmeros, o que indica 
que vários/as não aceitariam a gravação. No caso de menores de idade o 
consentimento precisa ser dado via documento assinado pelo responsável. A 
minuta não estabelece parâmetros necessários para as gravações e 
garante a segurança de discentes e docentes. 
Responsabiliza o docente e o respectivo colegiado pelo envio de material aos 
estudantes que não tiverem acesso online. Nesse sentido, em § 7º parece 
incentivar que docentes e responsáveis saiam do isolamento para tais 
procedimentos. 
Concordo 

De acordo. 
de acordo 
achei bem completo, gostei 
A aula presencial não deve ser substituída pela apnp,se de fato for 
deve ser uma medida provisória,temporária. 
Muitas pessoas tem dificuldades de  utiliza o sigaa,inclusive os próprios 
professores,aluno,etc. 
Nem todos terão o mesmo tempo disponível,internet,computador,para assistir 
atividades síncronas tendo em vista que imprevistos podem acontecer(wifi 
cair,entre outros). 
MELHORAR O TEXTO DO ARTIGO POIS GERA CONFLITO COM A OPÇÃO DE 
USAR POR EXEMPLO A OFERTA DE MATERIAL IMPRESSO.

QUAIS SÃO AS NORMAS INDICADAS NO PARÁGRAFO QUARTO ? CITAR OS 
NOMES. 

º  Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá a Direção de Ensino, 
considerando as condições de logística e de pessoal do campus, analisar a 
viabilidade para garantir a entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, 
entrega presencial agendada, disponibilização da estrutura de informática do 
campus, entre outros. 

PARA INDICAR NO PARÁGRAFO SÉTIMO É PRECISO DEFINIR QUAIS SÃO AS 
NORMATIVAS E PROTOCOLOS. 

acordo com todo o conteúdo da minuta. 
concordo 
De acordo com todo o conteúdo da minuta 
Sobre o Art. 3º; § 2º: 1. Muito problemático, moodle institucional não foi 
apresentado, nem os professores capacitados para atuar nele 
instrumento da modalidade EaD. Google Classroom não é um instrumento 
institucional, professores colocando seus dados e aulas num instrumento de 
empresa privada é extremamente preocupante, além disso já temos diversos 
exemplos no ensino estadual que esta plataforma não funciona corretamente e não 
auxilia na diminuição da exclusão. 

Sobre o Art. 3º; § 3º: 1. Este artigo entra em conflito com o artigo 5º, que diz que as 
APNPs podem ser realizadas sem instrumentos tecnológicos.

Sobre o Art. 3º; § 3º, Ponto V: Professor se tornará coletor, curador e compilador de 
material da internet? Qual sua função? O docente tem condições de produzir 
vídeos paras as turmas? Eles só poderão ser acessados dentro das plataformas? 
Como será garantida a segurança dos materiais postados pelo professor? e quem 
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síncronas correspondem ao formato mais excludente por exigir além de maior 
suporte técnico, também maior disponibilidade de horário. 

como consta, exige o consentimento de todos/as participantes. 
Como será possível disponibilizar tais aulas garantindo acesso em outros horários 
se houver impasses nesse sentido? Há muitas preocupações com a segurança dos 

usos nesse sentido são inúmeros, o que indica 
que vários/as não aceitariam a gravação. No caso de menores de idade o 
consentimento precisa ser dado via documento assinado pelo responsável. A 
minuta não estabelece parâmetros necessários para as gravações e também não 

Responsabiliza o docente e o respectivo colegiado pelo envio de material aos 
estudantes que não tiverem acesso online. Nesse sentido, em § 7º parece 

lamento para tais 

A aula presencial não deve ser substituída pela apnp,se de fato for implantada 

Muitas pessoas tem dificuldades de  utiliza o sigaa,inclusive os próprios 

Nem todos terão o mesmo tempo disponível,internet,computador,para assistir 
vista que imprevistos podem acontecer(wifi 

MELHORAR O TEXTO DO ARTIGO POIS GERA CONFLITO COM A OPÇÃO DE 
USAR POR EXEMPLO A OFERTA DE MATERIAL IMPRESSO. 

QUAIS SÃO AS NORMAS INDICADAS NO PARÁGRAFO QUARTO ? CITAR OS 

º  Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá a Direção de Ensino, 
considerando as condições de logística e de pessoal do campus, analisar a 

mo, por exemplo, postagem pelos correios, 
entrega presencial agendada, disponibilização da estrutura de informática do 

PARA INDICAR NO PARÁGRAFO SÉTIMO É PRECISO DEFINIR QUAIS SÃO AS 

Sobre o Art. 3º; § 2º: 1. Muito problemático, moodle institucional não foi 
uar nele - que é um 

instrumento da modalidade EaD. Google Classroom não é um instrumento 
institucional, professores colocando seus dados e aulas num instrumento de 
empresa privada é extremamente preocupante, além disso já temos diversos 

estadual que esta plataforma não funciona corretamente e não 

Sobre o Art. 3º; § 3º: 1. Este artigo entra em conflito com o artigo 5º, que diz que as 
APNPs podem ser realizadas sem instrumentos tecnológicos. 

3º; § 3º, Ponto V: Professor se tornará coletor, curador e compilador de 
material da internet? Qual sua função? O docente tem condições de produzir 
vídeos paras as turmas? Eles só poderão ser acessados dentro das plataformas? 

ça dos materiais postados pelo professor? e quem 
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vai pagar os direitos de imagem do professor?
 
Sobre o Art. 3º; § 3º, Ponto VII: Conflito com o artigo 5º da própria minuta, 
novamente.
 
Sobre o Art. 3º; § 3º, Ponto VIII: Possibilidade atividades síncronas 
problemática. O que fazer com aqueles que não podem acessar a aula? Ficará 
disponível depois? E os direitos de imagem do professor? Onde esse material 
ficará disponível, no google classroom? Qual será o horário de trabalho do 
professor, será respei
como pesquisa, extensão, planejamento, núcleos, comitês, burocracias?
 
Sobre o Art. 3º; § 4º: E os professores que não quiserem utilizar essas tecnologias? 
Conflito com artigo 5º. E as “com as no
conduta nos meios digitais”, quais são?
 
Sobre o Art. 3º; § 7º:  1. Preciso garantia institucional de que esses materiais serão 
impressos e entregues aos estudantes. Há verba para isso? Rodagem desse 
material e entreg
carro, motorista e combustível para entrega desses materiais? E no caso de 
estudantes de fora do estado?

Volta Redonda 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
Dúvida: O SIGAA deverá ser preenchido em sua totalidade? Como preencher 
presença do discente, se neste caso, as atividades serão em sua maioria 
assíncronas?  Poderíamos substituir a presença pelo cumpri
Receberemos uma cartilha para preenchimento do SIGAA neste contexto? 
Ressaltamos que cabe a avaliação dos objetivos da aprendizagem, diferentemente 
do acompanhamento da frequência.
No caso do aluno não adotar a APNP, o mesmo seria desli
aluno que optar por não aderir a APNP deverá trancar o curso e neste caso, este 
período não poderá contar no tempo de sua integralização.
 
§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google C
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA). Neste caso, a plataforma digital deverá ser 
única e definida pelo campus.
 
III - postagem o
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo 
docente do plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e 
recursos tecnológicos a serem utilizados, i
APNPs em relação ao que havia sido planejado para o desenvolvimento das 
atividades presenciais;
Neste caso, se o professor optar pela utilização do Google Classroom, esta 
comunicação poderá ocorrer por lá.
 
§ 5º Toda e qua
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, 
projetos integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de 
softwares de videochamada, que permitam grava
acesso no módulo Turma Virtual 
Ou no GoogleClassroom, na plataforma virtual definida pelo campus. Discordamos 
em inserir no SIGAA.

Rio de Janeiro 
A adaptação de currículo se faz necessária e também ouvir como 
aprendizagem chega ao aluno.

Rio de Janeiro Ótimo! 

Duque de Caxias 
As atividades síncronas são importantes, pois cada aluno se desenvolve de 
maneira diferente, a realização no horário de oferta da disciplina é importante para 
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vai pagar os direitos de imagem do professor? 

Sobre o Art. 3º; § 3º, Ponto VII: Conflito com o artigo 5º da própria minuta, 
novamente. 

Sobre o Art. 3º; § 3º, Ponto VIII: Possibilidade atividades síncronas 
problemática. O que fazer com aqueles que não podem acessar a aula? Ficará 
disponível depois? E os direitos de imagem do professor? Onde esse material 
ficará disponível, no google classroom? Qual será o horário de trabalho do 
professor, será respeitado o descanso? E as outras atividades inerentes à carreira 
como pesquisa, extensão, planejamento, núcleos, comitês, burocracias?

Sobre o Art. 3º; § 4º: E os professores que não quiserem utilizar essas tecnologias? 
Conflito com artigo 5º. E as “com as normas éticas legais e institucionais de 
conduta nos meios digitais”, quais são? 

Sobre o Art. 3º; § 7º:  1. Preciso garantia institucional de que esses materiais serão 
impressos e entregues aos estudantes. Há verba para isso? Rodagem desse 
material e entrega pelos correios, ou ainda entrega por outras empresas? Haverá 
carro, motorista e combustível para entrega desses materiais? E no caso de 
estudantes de fora do estado? 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 
Dúvida: O SIGAA deverá ser preenchido em sua totalidade? Como preencher 
presença do discente, se neste caso, as atividades serão em sua maioria 
assíncronas?  Poderíamos substituir a presença pelo cumpri
Receberemos uma cartilha para preenchimento do SIGAA neste contexto? 
Ressaltamos que cabe a avaliação dos objetivos da aprendizagem, diferentemente 
do acompanhamento da frequência. 
No caso do aluno não adotar a APNP, o mesmo seria desli
aluno que optar por não aderir a APNP deverá trancar o curso e neste caso, este 
período não poderá contar no tempo de sua integralização.

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA). Neste caso, a plataforma digital deverá ser 
única e definida pelo campus. 

postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da disciplina e demais 
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo 
docente do plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e 
recursos tecnológicos a serem utilizados, indicando o que será diferente nas 
APNPs em relação ao que havia sido planejado para o desenvolvimento das 
atividades presenciais; 
Neste caso, se o professor optar pela utilização do Google Classroom, esta 
comunicação poderá ocorrer por lá. 

§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, 
projetos integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de 
softwares de videochamada, que permitam gravação e disponibilização do link de 
acesso no módulo Turma Virtual - SIGAA. 
Ou no GoogleClassroom, na plataforma virtual definida pelo campus. Discordamos 
em inserir no SIGAA. 
A adaptação de currículo se faz necessária e também ouvir como 
aprendizagem chega ao aluno. 

As atividades síncronas são importantes, pois cada aluno se desenvolve de 
maneira diferente, a realização no horário de oferta da disciplina é importante para 
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Sobre o Art. 3º; § 3º, Ponto VII: Conflito com o artigo 5º da própria minuta, 

Sobre o Art. 3º; § 3º, Ponto VIII: Possibilidade atividades síncronas é muito 
problemática. O que fazer com aqueles que não podem acessar a aula? Ficará 
disponível depois? E os direitos de imagem do professor? Onde esse material 
ficará disponível, no google classroom? Qual será o horário de trabalho do 

tado o descanso? E as outras atividades inerentes à carreira 
como pesquisa, extensão, planejamento, núcleos, comitês, burocracias? 

Sobre o Art. 3º; § 4º: E os professores que não quiserem utilizar essas tecnologias? 
rmas éticas legais e institucionais de 

Sobre o Art. 3º; § 7º:  1. Preciso garantia institucional de que esses materiais serão 
impressos e entregues aos estudantes. Há verba para isso? Rodagem desse 

a pelos correios, ou ainda entrega por outras empresas? Haverá 
carro, motorista e combustível para entrega desses materiais? E no caso de 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

Dúvida: O SIGAA deverá ser preenchido em sua totalidade? Como preencher 
presença do discente, se neste caso, as atividades serão em sua maioria 
assíncronas?  Poderíamos substituir a presença pelo cumprimento da atividade? 
Receberemos uma cartilha para preenchimento do SIGAA neste contexto? 
Ressaltamos que cabe a avaliação dos objetivos da aprendizagem, diferentemente 

No caso do aluno não adotar a APNP, o mesmo seria desligado do SIGAA? O 
aluno que optar por não aderir a APNP deverá trancar o curso e neste caso, este 
período não poderá contar no tempo de sua integralização. 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
lassroom vigoram como as únicas plataformas digitais 

para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA). Neste caso, a plataforma digital deverá ser 

APNPs da disciplina e demais 
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo 
docente do plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e 

ndicando o que será diferente nas 
APNPs em relação ao que havia sido planejado para o desenvolvimento das 

Neste caso, se o professor optar pela utilização do Google Classroom, esta 

lquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, 
projetos integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de 

ção e disponibilização do link de 

Ou no GoogleClassroom, na plataforma virtual definida pelo campus. Discordamos 

A adaptação de currículo se faz necessária e também ouvir como essa 

As atividades síncronas são importantes, pois cada aluno se desenvolve de 
maneira diferente, a realização no horário de oferta da disciplina é importante para 
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evitar mais de um encon

Duque de Caxias Concordo

Rio de Janeiro 

2- Nós usamos muito o Canvas (Netacad). Não há como migrar para o Moodle ou 
Classroom.
Usa o LMS que melhor atenda, desde que exportadas as informações para o 
SIGAA 
 
7- Deverá ser um 
logística.

Volta Redonda concordo quero ter ead

Niterói 

No Art. 3º, § 3º, item III diz: "postagem obrigatória do Plano de Atividades 
da disciplina e demais informações acadêmicas
estudantes pelo docente do plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de 
atividades e recursos tecnológicos a serem utilizados, indicando o que será 
diferente nas APNPs em relação ao que havia sido planejado para o 
desenvolvimento das atividades presenciais". Quando isso deverá ser feito? Antes 
do início das APNP? Haverá um período para o planejamento?
 
No Art. 3º, § 3º, item VI diz: "(...) seja possível disponibilizá
neste período e garantindo
capacitação sobre o módulo para os docentes? Sinto falta de um plano mais 
estruturado para implantação dessa ideia. Outra questão: os alunos da pós
graduação do CNIT não estão cadastrados no SIGAA até o momento.
 
 No Art. 3º, § 6º diz: "O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado 
no AVEA e impresso para os casos de estudantes sem acesso à internet (...)". 
Significa que adotaremos APNP mesmo com com alunos sem acesso a internet? 
Sou contra essa idei
 
No Art. 3º, § 7º diz: "Quando da necessidade de disponibilização de material 
impresso aos estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e 
ao colegiado do curso, considerando as condições de logística e de pessoal do 
campus, analisar a
pessoal e nem recurso. Como se dará esse processo?

Resende 

Art. 3 Não é possível o uso das APNPs em substituição às aulas presenciais tendo 
em vista: a) a natureza do processe de ensino e aprendiza
momentos de diálogo, trocas e interação, necessariamente, síncronas; b) que 
currículos, programas , e ementas e suas respectivas carga horária, formato e 
organização foram construídos tendo em vista o contexto de aulas presenciais. 
Reforço 
escola e aluno de forma organizada e sistematizada. Porém, este uso de APNP 
não pode ser visto como substituição em até 100% da carga horária dos 
componentes curriculares, portanto, em s
 
VI - Dúvidas: enquanto houver a impossibilidade de encontros presenciais, como 
realizar a interação, o diálogo e a troca, necessários no processo de ensino 
aprendizagem, sem "sem mediação tecnológica"? Não cai
transmissão bancária de conteúdos?
VII - Dúvidas: como garantir a realização de contato constante entre o docente e os 
estudantes para orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas 
ferramentas tecnológicas de forma assíncr
§ 6º Aqui, há o risco da manutenção da fragmentação, da sobrecarga e 
sobreposição ao manter a possibilidade e ações isoladas das disciplinas. 
Novamente, há o risco, por exemplo, nos cursos de ensino médio integrado em 
regime anual de que cada discipli
necessariamente, sobrecarga para os alunos. Notamos, novamente, a mera 
transposição do modelo vigente ofertado de maneira remota. Esta transposição já 
se mostrou fracassada em outras redes de ensino. A autonomia do prof
também precisa se pautar pelo princípio VIII da Resolução CNE nº06/2012: 
contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de estratégias 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
evitar mais de um encontro síncrono do mesmo momento.

Concordo 
Nós usamos muito o Canvas (Netacad). Não há como migrar para o Moodle ou 

Classroom. 
Usa o LMS que melhor atenda, desde que exportadas as informações para o 

Deverá ser um setor administrativo da escola. Explicitar que o protocolo não é de 
logística. 
concordo quero ter ead 
No Art. 3º, § 3º, item III diz: "postagem obrigatória do Plano de Atividades 
da disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos 
estudantes pelo docente do plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de 
atividades e recursos tecnológicos a serem utilizados, indicando o que será 
diferente nas APNPs em relação ao que havia sido planejado para o 
esenvolvimento das atividades presenciais". Quando isso deverá ser feito? Antes 

do início das APNP? Haverá um período para o planejamento?

No Art. 3º, § 3º, item VI diz: "(...) seja possível disponibilizá
neste período e garantindo-se o registro no módulo Turma Virtual". Haverá 
capacitação sobre o módulo para os docentes? Sinto falta de um plano mais 
estruturado para implantação dessa ideia. Outra questão: os alunos da pós
graduação do CNIT não estão cadastrados no SIGAA até o momento.

No Art. 3º, § 6º diz: "O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado 
no AVEA e impresso para os casos de estudantes sem acesso à internet (...)". 
Significa que adotaremos APNP mesmo com com alunos sem acesso a internet? 
Sou contra essa ideia.  

No Art. 3º, § 7º diz: "Quando da necessidade de disponibilização de material 
impresso aos estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e 
ao colegiado do curso, considerando as condições de logística e de pessoal do 
campus, analisar a viabilidade (...)". Como isso se dará no CNIT? Não temos 
pessoal e nem recurso. Como se dará esse processo? 
Art. 3 Não é possível o uso das APNPs em substituição às aulas presenciais tendo 
em vista: a) a natureza do processe de ensino e aprendiza
momentos de diálogo, trocas e interação, necessariamente, síncronas; b) que 
currículos, programas , e ementas e suas respectivas carga horária, formato e 
organização foram construídos tendo em vista o contexto de aulas presenciais. 
Reforço que o uso de APNPS é viável como forma de manutenção de vínculo entre 
escola e aluno de forma organizada e sistematizada. Porém, este uso de APNP 
não pode ser visto como substituição em até 100% da carga horária dos 
componentes curriculares, portanto, em substituição completa de aulas presenciais. 

Dúvidas: enquanto houver a impossibilidade de encontros presenciais, como 
realizar a interação, o diálogo e a troca, necessários no processo de ensino 
aprendizagem, sem "sem mediação tecnológica"? Não cai
transmissão bancária de conteúdos? 

Dúvidas: como garantir a realização de contato constante entre o docente e os 
estudantes para orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas 
ferramentas tecnológicas de forma assíncrona? 
§ 6º Aqui, há o risco da manutenção da fragmentação, da sobrecarga e 
sobreposição ao manter a possibilidade e ações isoladas das disciplinas. 
Novamente, há o risco, por exemplo, nos cursos de ensino médio integrado em 
regime anual de que cada disciplina ofereça um plano de APNP gerando, 
necessariamente, sobrecarga para os alunos. Notamos, novamente, a mera 
transposição do modelo vigente ofertado de maneira remota. Esta transposição já 
se mostrou fracassada em outras redes de ensino. A autonomia do prof
também precisa se pautar pelo princípio VIII da Resolução CNE nº06/2012: 
contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de estratégias 
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tro síncrono do mesmo momento. 

Nós usamos muito o Canvas (Netacad). Não há como migrar para o Moodle ou 

Usa o LMS que melhor atenda, desde que exportadas as informações para o 

setor administrativo da escola. Explicitar que o protocolo não é de 

No Art. 3º, § 3º, item III diz: "postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs 
no SIGAA para a comunicação aos 

estudantes pelo docente do plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de 
atividades e recursos tecnológicos a serem utilizados, indicando o que será 
diferente nas APNPs em relação ao que havia sido planejado para o 
esenvolvimento das atividades presenciais". Quando isso deverá ser feito? Antes 

do início das APNP? Haverá um período para o planejamento? 

No Art. 3º, § 3º, item VI diz: "(...) seja possível disponibilizá-las aos estudantes 
registro no módulo Turma Virtual". Haverá 

capacitação sobre o módulo para os docentes? Sinto falta de um plano mais 
estruturado para implantação dessa ideia. Outra questão: os alunos da pós-
graduação do CNIT não estão cadastrados no SIGAA até o momento. 

No Art. 3º, § 6º diz: "O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado 
no AVEA e impresso para os casos de estudantes sem acesso à internet (...)". 
Significa que adotaremos APNP mesmo com com alunos sem acesso a internet? 

No Art. 3º, § 7º diz: "Quando da necessidade de disponibilização de material 
impresso aos estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e 
ao colegiado do curso, considerando as condições de logística e de pessoal do 

viabilidade (...)". Como isso se dará no CNIT? Não temos 

Art. 3 Não é possível o uso das APNPs em substituição às aulas presenciais tendo 
em vista: a) a natureza do processe de ensino e aprendizagem que implica 
momentos de diálogo, trocas e interação, necessariamente, síncronas; b) que 
currículos, programas , e ementas e suas respectivas carga horária, formato e 
organização foram construídos tendo em vista o contexto de aulas presenciais. 

que o uso de APNPS é viável como forma de manutenção de vínculo entre 
escola e aluno de forma organizada e sistematizada. Porém, este uso de APNP 
não pode ser visto como substituição em até 100% da carga horária dos 

ubstituição completa de aulas presenciais.  

Dúvidas: enquanto houver a impossibilidade de encontros presenciais, como 
realizar a interação, o diálogo e a troca, necessários no processo de ensino - 
aprendizagem, sem "sem mediação tecnológica"? Não cairemos no risco da 

Dúvidas: como garantir a realização de contato constante entre o docente e os 
estudantes para orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas 

§ 6º Aqui, há o risco da manutenção da fragmentação, da sobrecarga e 
sobreposição ao manter a possibilidade e ações isoladas das disciplinas. 
Novamente, há o risco, por exemplo, nos cursos de ensino médio integrado em 

na ofereça um plano de APNP gerando, 
necessariamente, sobrecarga para os alunos. Notamos, novamente, a mera 
transposição do modelo vigente ofertado de maneira remota. Esta transposição já 
se mostrou fracassada em outras redes de ensino. A autonomia do professor 
também precisa se pautar pelo princípio VIII da Resolução CNE nº06/2012: 
contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de estratégias 



Pró

 

educacionais favoráveis à compreensão de significados, sobretudo na oferta de 
atividades did

Niterói Concordo!
Arraial do Cabo Concordo integralmente com o texto.

Niterói 

Sobre o Art 3º  $1
A proposta das APNPs é optar por atividades assíncronas. Neste caso, como o 
registro de presença deverá 
considerar “presença” neste tipo de atividade..
Sobre o Art 3º   $2
Considero que algumas tecnologias devem ser apontadas como possibilidades de 
uso, visando a padronização dos recursos tecnológicos a serem 
Entretanto, não deve haver uma restrição de uso de outras tecnologias. 
Sobre o Art 3º  $3 
“VII - realização de contato constante entre o docente e os estudantes para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas fer
tecnológicas;”  O termo utilizado  "contato constante" é forte, pois abre brecha para 
extrapolação da carga docente. Entretanto, a carga horária docente não se limita 
somente as atividades de ensino. Esse trecho deve ser reestruturado.
Sobre o Art
O IFRJ deveria verificar a possibilidade de fornecer equipamentos (notebooks, 
tablets e/ou celulares) e pacote de dados para os alunos que necessitam desse 
apoio. Ações similares ao mencionado já estão sendo realizadas por outra
instituições públicas que estão optando pelas APNPs.
A proposta de imprimir materiais  e entregá
Isso demandará custos adicionais de impressão, transporte e uma demanda do 
docente para elaborar as atividades em modos 
implica em formas diferenciadas nas proposições das atividades. Nem sempre é 
possível propor uma mesma atividade para ser materializada fisicamente 
(impressa) ou de modo digital.  A abordagem é é diferente. Essa propos
ser melhor avaliada.

Niterói 

Sobre o Art 3º  $1
A proposta das APNPs é optar por atividades assíncronas. Neste caso, como o 
registro de presença deverá ser realizado no SIGAA? Um questionamento é como 
considerar “presença” neste tipo de atividad
Sobre o Art 3º   $2
Considero que algumas tecnologias devem ser apontadas como possibilidades de 
uso, visando a padronização dos recursos tecnológicos a serem utilizados. 
Entretanto, não deve haver uma restrição de uso de outras tecnologias. 
Sobre o A
“VII - realização de contato constante entre o docente e os estudantes para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;”  O termo utilizado  "contato constante" é forte, pois abre brecha par
extrapolação da carga docente. Entretanto, a carga horária docente não se limita 
somente as atividades de ensino. Esse trecho deve ser reestruturado.
Sobre o Art 3º   $6° e $7° 
O IFRJ deveria verificar a possibilidade de fornecer equipamentos
tablets e/ou celulares) e pacote de dados para os alunos que necessitam desse 
apoio. Ações similares ao mencionado já estão sendo realizadas por outras 
instituições públicas que estão optando pelas APNPs.
A proposta de imprimir materiais  e en
Isso demandará custos adicionais de impressão, transporte e uma demanda do 
docente para elaborar as atividades em modos distintos (impresso e digital).  Isso 
implica em formas diferenciadas nas proposições das ati
possível propor uma mesma atividade para ser materializada fisicamente 
(impressa) ou de modo digital.  A abordagem é é diferente. Essa proposição deve 
ser melhor avaliada.

Rio de Janeiro Eu desejo que utiliza  o SIGAA turma virtual e

Duque de Caxias 

Os horários das APNPs não devem ser necessariamente o horário das disciplinas 
presenciais, uma vez que o horário e distribuição de atividades dos docentes e 
discentes mudou. 
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
educacionais favoráveis à compreensão de significados, sobretudo na oferta de 
atividades didáticas aos alunos durante este período de pandemia.
Concordo! 
Concordo integralmente com o texto. 
Sobre o Art 3º  $1 
A proposta das APNPs é optar por atividades assíncronas. Neste caso, como o 
registro de presença deverá ser realizado no SIGAA? Um questionamento é como 
considerar “presença” neste tipo de atividade.. 
Sobre o Art 3º   $2 
Considero que algumas tecnologias devem ser apontadas como possibilidades de 
uso, visando a padronização dos recursos tecnológicos a serem 
Entretanto, não deve haver uma restrição de uso de outras tecnologias. 
Sobre o Art 3º  $3 -  Item VII 

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas fer
tecnológicas;”  O termo utilizado  "contato constante" é forte, pois abre brecha para 
extrapolação da carga docente. Entretanto, a carga horária docente não se limita 
somente as atividades de ensino. Esse trecho deve ser reestruturado.
Sobre o Art 3º   $6° e $7° -  Item VII 
O IFRJ deveria verificar a possibilidade de fornecer equipamentos (notebooks, 
tablets e/ou celulares) e pacote de dados para os alunos que necessitam desse 
apoio. Ações similares ao mencionado já estão sendo realizadas por outra
instituições públicas que estão optando pelas APNPs. 
A proposta de imprimir materiais  e entregá-los aos alunos é um pouco arriscada. 
Isso demandará custos adicionais de impressão, transporte e uma demanda do 
docente para elaborar as atividades em modos distintos (impresso e digital).  Isso 
implica em formas diferenciadas nas proposições das atividades. Nem sempre é 
possível propor uma mesma atividade para ser materializada fisicamente 
(impressa) ou de modo digital.  A abordagem é é diferente. Essa propos
ser melhor avaliada. 
Sobre o Art 3º  $1 
A proposta das APNPs é optar por atividades assíncronas. Neste caso, como o 
registro de presença deverá ser realizado no SIGAA? Um questionamento é como 
considerar “presença” neste tipo de atividade.. 
Sobre o Art 3º   $2 
Considero que algumas tecnologias devem ser apontadas como possibilidades de 
uso, visando a padronização dos recursos tecnológicos a serem utilizados. 
Entretanto, não deve haver uma restrição de uso de outras tecnologias. 
Sobre o Art 3º  $3 -  Item VII 

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;”  O termo utilizado  "contato constante" é forte, pois abre brecha par
extrapolação da carga docente. Entretanto, a carga horária docente não se limita 
somente as atividades de ensino. Esse trecho deve ser reestruturado.
Sobre o Art 3º   $6° e $7° -  Item VII 
O IFRJ deveria verificar a possibilidade de fornecer equipamentos
tablets e/ou celulares) e pacote de dados para os alunos que necessitam desse 
apoio. Ações similares ao mencionado já estão sendo realizadas por outras 
instituições públicas que estão optando pelas APNPs. 
A proposta de imprimir materiais  e entregá-los aos alunos é um pouco arriscada. 
Isso demandará custos adicionais de impressão, transporte e uma demanda do 
docente para elaborar as atividades em modos distintos (impresso e digital).  Isso 
implica em formas diferenciadas nas proposições das ati
possível propor uma mesma atividade para ser materializada fisicamente 
(impressa) ou de modo digital.  A abordagem é é diferente. Essa proposição deve 
ser melhor avaliada. 
Eu desejo que utiliza  o SIGAA turma virtual e google sala de aula
Os horários das APNPs não devem ser necessariamente o horário das disciplinas 
presenciais, uma vez que o horário e distribuição de atividades dos docentes e 
discentes mudou.  
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educacionais favoráveis à compreensão de significados, sobretudo na oferta de 
áticas aos alunos durante este período de pandemia. 

A proposta das APNPs é optar por atividades assíncronas. Neste caso, como o 
ser realizado no SIGAA? Um questionamento é como 

Considero que algumas tecnologias devem ser apontadas como possibilidades de 
uso, visando a padronização dos recursos tecnológicos a serem utilizados. 
Entretanto, não deve haver uma restrição de uso de outras tecnologias.  

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;”  O termo utilizado  "contato constante" é forte, pois abre brecha para 
extrapolação da carga docente. Entretanto, a carga horária docente não se limita 
somente as atividades de ensino. Esse trecho deve ser reestruturado. 

O IFRJ deveria verificar a possibilidade de fornecer equipamentos (notebooks, 
tablets e/ou celulares) e pacote de dados para os alunos que necessitam desse 
apoio. Ações similares ao mencionado já estão sendo realizadas por outras 

los aos alunos é um pouco arriscada. 
Isso demandará custos adicionais de impressão, transporte e uma demanda do 

distintos (impresso e digital).  Isso 
implica em formas diferenciadas nas proposições das atividades. Nem sempre é 
possível propor uma mesma atividade para ser materializada fisicamente 
(impressa) ou de modo digital.  A abordagem é é diferente. Essa proposição deve 

A proposta das APNPs é optar por atividades assíncronas. Neste caso, como o 
registro de presença deverá ser realizado no SIGAA? Um questionamento é como 

Considero que algumas tecnologias devem ser apontadas como possibilidades de 
uso, visando a padronização dos recursos tecnológicos a serem utilizados. 
Entretanto, não deve haver uma restrição de uso de outras tecnologias.  

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;”  O termo utilizado  "contato constante" é forte, pois abre brecha para 
extrapolação da carga docente. Entretanto, a carga horária docente não se limita 
somente as atividades de ensino. Esse trecho deve ser reestruturado. 

O IFRJ deveria verificar a possibilidade de fornecer equipamentos (notebooks, 
tablets e/ou celulares) e pacote de dados para os alunos que necessitam desse 
apoio. Ações similares ao mencionado já estão sendo realizadas por outras 

los aos alunos é um pouco arriscada. 
Isso demandará custos adicionais de impressão, transporte e uma demanda do 
docente para elaborar as atividades em modos distintos (impresso e digital).  Isso 
implica em formas diferenciadas nas proposições das atividades. Nem sempre é 
possível propor uma mesma atividade para ser materializada fisicamente 
(impressa) ou de modo digital.  A abordagem é é diferente. Essa proposição deve 

google sala de aula 
Os horários das APNPs não devem ser necessariamente o horário das disciplinas 
presenciais, uma vez que o horário e distribuição de atividades dos docentes e 



Pró

 

Oo Planejamento das APNPs será 

Realengo 

O que me preocupa é a utilização do sistema SIGAA, visto que grande maioria dos 
estudantes não possuem domínio do sistema e se perdem dentro dele, por não ser 
uma plataforma simples de ser admnistrada.
É provável que 

Paracambi 
Ter contato com os estudantes e professores, em forma tecnológica, e explicar, ter 
um canal no YouTube , cada professor e tal .

Duque de Caxias Eu ainda estou no primeiro período não 

Paracambi 
As aulas online são importantes, e é algo que os alunos precisam nesse momento 
de pandemia.

Realengo 

O google clasroom é uma boa pedida, poderiam postar os materiais lá todos 
organizados em aula 1, aula 
postagem de notas e avisos

Rio de Janeiro 

Discordo do parágrafo. Não deve estar a cargo do professor ou da coordenação 
essa função; além disso, é necessário que as APNPs sejam praticadas por todos 
os alunos. É fundamental que a instituição dê condições para isso.

São João de Meriti Ok 

Nilópolis 

Sugestão:
§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá aos Diretores de Ensino e
Diretor Geral, considerando as condições de logística e de pessoal do campus, 
analisar a viabilidade para garantir a entrega, como, por exemplo, postagem pelos 
correios, entrega presencial agendada, disponibilização da estrutura de informática 
do campus, 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

Realengo 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes 
§ 1º O SIGAA per
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digit
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demai
estudantes pelo docente, respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos a serem utilizados;
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os pr
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas 
aos objetivos do componente curricular e como serão avaliadas;
IV - realização 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas 
virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros 
autores, todos devidamente id
direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas), lembrando
necessidade do material ser possível de se imprimir ou no caso dos vídeos de se 
ter um material similar para impressão; 
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação entre o docente e os estudant
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
em que a turma está regularmente matriculada;
VIII – ret
das APNPs, indicando pontos a melhorar, de acordo com os objetivos de 
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Oo Planejamento das APNPs será mensal/semanal/semestral?
O que me preocupa é a utilização do sistema SIGAA, visto que grande maioria dos 
estudantes não possuem domínio do sistema e se perdem dentro dele, por não ser 
uma plataforma simples de ser admnistrada. 
É provável que haja alguns problemas em relação a utilização desse sistema.
Ter contato com os estudantes e professores, em forma tecnológica, e explicar, ter 
um canal no YouTube , cada professor e tal . 
Eu ainda estou no primeiro período não tenho clareza de opinião ou contribuição
As aulas online são importantes, e é algo que os alunos precisam nesse momento 
de pandemia. 
O google clasroom é uma boa pedida, poderiam postar os materiais lá todos 
organizados em aula 1, aula 2, aula 3 , aula 4...e o sigaa podia para cronograma, 
postagem de notas e avisos 
Discordo do parágrafo. Não deve estar a cargo do professor ou da coordenação 
essa função; além disso, é necessário que as APNPs sejam praticadas por todos 

lunos. É fundamental que a instituição dê condições para isso.

Sugestão: 
§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá aos Diretores de Ensino e
Diretor Geral, considerando as condições de logística e de pessoal do campus, 
analisar a viabilidade para garantir a entrega, como, por exemplo, postagem pelos 
correios, entrega presencial agendada, disponibilização da estrutura de informática 
do campus, entre outros,  considerando as normativas e os protocolos da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes  
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 
I O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digit
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos 
estudantes pelo docente, respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos a serem utilizados; 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas 
aos objetivos do componente curricular e como serão avaliadas;

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas 
virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros 
autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de citações e de 
direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas), lembrando
necessidade do material ser possível de se imprimir ou no caso dos vídeos de se 
ter um material similar para impressão;  

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

pactuação entre o docente e os estudantes de dia, meio e horário para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
em que a turma está regularmente matriculada; 

retorno aos estudantes acerca da participação e do cumprimento das tarefas 
das APNPs, indicando pontos a melhorar, de acordo com os objetivos de 
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mensal/semanal/semestral? 
O que me preocupa é a utilização do sistema SIGAA, visto que grande maioria dos 
estudantes não possuem domínio do sistema e se perdem dentro dele, por não ser 

haja alguns problemas em relação a utilização desse sistema. 
Ter contato com os estudantes e professores, em forma tecnológica, e explicar, ter 

tenho clareza de opinião ou contribuição 
As aulas online são importantes, e é algo que os alunos precisam nesse momento 

O google clasroom é uma boa pedida, poderiam postar os materiais lá todos 
2, aula 3 , aula 4...e o sigaa podia para cronograma, 

Discordo do parágrafo. Não deve estar a cargo do professor ou da coordenação 
essa função; além disso, é necessário que as APNPs sejam praticadas por todos 

lunos. É fundamental que a instituição dê condições para isso. 

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá aos Diretores de Ensino e 
Diretor Geral, considerando as condições de logística e de pessoal do campus, 
analisar a viabilidade para garantir a entrega, como, por exemplo, postagem pelos 
correios, entrega presencial agendada, disponibilização da estrutura de informática 

entre outros,  considerando as normativas e os protocolos da 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

manece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

I O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
s informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos 

estudantes pelo docente, respectivo cronograma de atividades e recursos 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
ofessores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas 
aos objetivos do componente curricular e como serão avaliadas; 

de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas 
virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros 

entificados nas normas corretas de citações e de 
direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas), lembrando-se a 
necessidade do material ser possível de se imprimir ou no caso dos vídeos de se 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 
es de dia, meio e horário para 

orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 

orno aos estudantes acerca da participação e do cumprimento das tarefas 
das APNPs, indicando pontos a melhorar, de acordo com os objetivos de 



Pró

 

aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de 
curriculares, projetos integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio 
de softwares de videochamada, que permitam gravação e disponibilização do link 
de acesso no módulo Turma Virtual 
§ 5º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e, 
quando necessário, impresso para os casos de estudantes sem acesso à internet, 
observando
atividades.
§ 6º Quando da 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campi, de acordo com o artigo 3º, §6, inciso II, decidir com o (s) discente (s) 
envolvidos a melhor estratégia de entrega/

Nilópolis 
7o - A quem cabe o quê? Seria melhor separar o que é dos professores e quem 
fica com a logistica.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Concordo

Nilópolis 

Paragrafo 4º  deveria ser estabelecido um tempo de acesso liberado aos alunos da 
turma e depois desse tempo retira
 
Paragrafo 6º  permite inferir que o discente não recebeu o Kit  de conectividade.
 
Paragrafo 7º  precisa de melhor definição, pois não é função do docentes postar 
material nos correios ou levar até a casa do discent

Engenheiro Paulo de 
Frontin De acordo

Nilópolis 

no art 3-
Proposta: Retirar “em substituição às aulas presenciais”.
 
§ 2 - torna
integração do SIGAA com o Moodle.
 
Aqui temos o problema que perpassa toda a minuta: “O uso das APNPs em 
substituição às aulas presenciais”. É possível substituir aulas presenciais por 
APNPs? Acredito que não. As atividade desenvolvidas junto
pandemia e a impossibilidade de qualquer momento presencial deve ser pautada 
pela intenção de manter vínculo entre aluno e escola, a partir de um conceito amplo 
de educação e de formação de sujeitos, não como substituição às aulas 
presenciais.
 
§ 3º - Proposta: os incisos sugerem um engessamento centrado no docente e na 
disciplina e contradiz a proposta transdisciplinar defendida em diversos momentos 
do texto
I - este movimento implica revisão de currículos e PPCs o que, por sua vez, e
uma discussão de natureza pedagógica aprofundada sobre diferentes aspectos da 
educação e do processo de ensino e aprendizagem. Isto precisa acontecer antes 
de propor as APNPs para os alunos e de uma retomada de calendário. Este deve 
ser o centro do de
o necessário neste momento. 
 
§ 4– redação “...As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser 
gravadas,...”
Proposta: Poderão ser gravadas; questão da privacidade e proteção do servidor
do aluno. O conteúdo, tema, será divulgado por outro meio que não exclusivamente 
o registro áudio
 
§ 6 - novamente aqui o risco da manutenção da fragmentação, da sobrecarga e 
sobreposição ao manter a possibilidade e ações isoladas
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aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de componentes 
curriculares, projetos integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio 
de softwares de videochamada, que permitam gravação e disponibilização do link 
de acesso no módulo Turma Virtual - SIGAA. 
§ 5º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e, 
quando necessário, impresso para os casos de estudantes sem acesso à internet, 
observando-se antecedência mínima de 72 horas para início do prazo das 
atividades. 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campi, de acordo com o artigo 3º, §6, inciso II, decidir com o (s) discente (s) 
envolvidos a melhor estratégia de entrega/recebimento. 

A quem cabe o quê? Seria melhor separar o que é dos professores e quem 
fica com a logistica. 

Concordo 
Paragrafo 4º  deveria ser estabelecido um tempo de acesso liberado aos alunos da 

a e depois desse tempo retira-se do ar. 

Paragrafo 6º  permite inferir que o discente não recebeu o Kit  de conectividade.

Paragrafo 7º  precisa de melhor definição, pois não é função do docentes postar 
material nos correios ou levar até a casa do discente. 

De acordo 
- na redação: “O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais...”

Proposta: Retirar “em substituição às aulas presenciais”.

torna-se emergencial que a DTEIN atue em conjunto com a 
integração do SIGAA com o Moodle. 

Aqui temos o problema que perpassa toda a minuta: “O uso das APNPs em 
substituição às aulas presenciais”. É possível substituir aulas presenciais por 
APNPs? Acredito que não. As atividade desenvolvidas junto
pandemia e a impossibilidade de qualquer momento presencial deve ser pautada 
pela intenção de manter vínculo entre aluno e escola, a partir de um conceito amplo 
de educação e de formação de sujeitos, não como substituição às aulas 

senciais. 

Proposta: os incisos sugerem um engessamento centrado no docente e na 
disciplina e contradiz a proposta transdisciplinar defendida em diversos momentos 
do texto 

este movimento implica revisão de currículos e PPCs o que, por sua vez, e
uma discussão de natureza pedagógica aprofundada sobre diferentes aspectos da 
educação e do processo de ensino e aprendizagem. Isto precisa acontecer antes 
de propor as APNPs para os alunos e de uma retomada de calendário. Este deve 
ser o centro do debate e das ações. Construir diretrizes para esta (re)construção é 
o necessário neste momento.  

redação “...As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser 
gravadas,...” 
Proposta: Poderão ser gravadas; questão da privacidade e proteção do servidor
do aluno. O conteúdo, tema, será divulgado por outro meio que não exclusivamente 
o registro áudio-visual necessariamente 

novamente aqui o risco da manutenção da fragmentação, da sobrecarga e 
sobreposição ao manter a possibilidade e ações isoladas

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

175 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
trabalhos de conclusão de curso ou de componentes 

curriculares, projetos integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio 
de softwares de videochamada, que permitam gravação e disponibilização do link 

§ 5º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e, 
quando necessário, impresso para os casos de estudantes sem acesso à internet, 

se antecedência mínima de 72 horas para início do prazo das 

necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campi, de acordo com o artigo 3º, §6, inciso II, decidir com o (s) discente (s) 

A quem cabe o quê? Seria melhor separar o que é dos professores e quem 

Paragrafo 4º  deveria ser estabelecido um tempo de acesso liberado aos alunos da 

Paragrafo 6º  permite inferir que o discente não recebeu o Kit  de conectividade. 

Paragrafo 7º  precisa de melhor definição, pois não é função do docentes postar 

na redação: “O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais...” 
 

se emergencial que a DTEIN atue em conjunto com a DGTIC para  a 

Aqui temos o problema que perpassa toda a minuta: “O uso das APNPs em 
substituição às aulas presenciais”. É possível substituir aulas presenciais por 
APNPs? Acredito que não. As atividade desenvolvidas junto aos alunos durante a 
pandemia e a impossibilidade de qualquer momento presencial deve ser pautada 
pela intenção de manter vínculo entre aluno e escola, a partir de um conceito amplo 
de educação e de formação de sujeitos, não como substituição às aulas 

Proposta: os incisos sugerem um engessamento centrado no docente e na 
disciplina e contradiz a proposta transdisciplinar defendida em diversos momentos 

este movimento implica revisão de currículos e PPCs o que, por sua vez, exige 
uma discussão de natureza pedagógica aprofundada sobre diferentes aspectos da 
educação e do processo de ensino e aprendizagem. Isto precisa acontecer antes 
de propor as APNPs para os alunos e de uma retomada de calendário. Este deve 

bate e das ações. Construir diretrizes para esta (re)construção é 

redação “...As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser 

Proposta: Poderão ser gravadas; questão da privacidade e proteção do servidor e 
do aluno. O conteúdo, tema, será divulgado por outro meio que não exclusivamente 

novamente aqui o risco da manutenção da fragmentação, da sobrecarga e 
sobreposição ao manter a possibilidade e ações isoladas das disciplinas. Notamos, 
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novamente, a mera transposição do modelo vigente ofertada de maneira remota. 
Esta forma já se mostrou fracassada em outras redes de ensino.
 
§ 7 - Proposta: Não deve ser responsabilidade dos docentes ou coordenador a 
viabilização
Servidores presentes nos campi (problema do isolamento); envio por disciplina por 
bimestre... Como?

Rio de Janeiro 

Quanto à essa parte, concordo em sua totalidade. Os estudantes irão nece
uma rede de apoio integrada junto com os colegiados, visto que a rotina não será 
mais a mesma. O SIGAA tem que permanecer atualizado e com todas as 
atividades e datas constadas e programadas. Mais uma vez, defendo que as aulas 
poderiam vir a ser 

Volta Redonda 

Essa parte deveria vir antes do artigo 3...Art. 7º Quando for identificada a existência 
de estudantes que não estejam participando das APNPs, mediadas ou não por 
tecnologias, em virtude de suas es
Coordenação de curso, e com o apoio da CoTP e do NAPNE, definir planos de 
estudos individualizados para a organização das atividades dos alunos e 
fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando
medidas de segurança recomendadas pelos 
órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso as suas especificidades que inviabilizam a 
participação dos estudantes 

Niterói Concordo
Niterói Concordo
Niterói Concordo

Rio de Janeiro 

§ 4º  e § 5º 
professores, e a liberdade de participação dos alunos. Em meio a uma crescente 
perseguição contra 
juntemos esforços para não apagar o pensamento crítico.
§ 7º - O IFRJ recebe alunos diversos e de diferentes locais do estado. Sendo 
assim, não é viável propor a ida de alunos ao campus, pois a pandem
não há uma vacina. Os meios de transporte estão lotados e são de risco à saúde 
de estudantes.

Paracambi 

(ANTIGO ART. 9 º) Art. 3º Durante a situação de emergência, deverão ser 
realizadas, de forma periódica, reuniões dos colegiados dos cursos,
classe e demais reuniões pedagógicas, ainda que de forma não presencial, com o 
suporte das direções de ensino e das coordenações técnico
instâncias são fundamentais para avaliar as APNPs e, na constatação de exclusão 
educacional, indicar a sua necessária suspensão.
 
§ 1º Entende
de igualdade de condições para acesso e permanência.
§ 2º Em caso de suspensão das APNPs, caberá ao Campus realizar esforços par
detectar as causas da exclusão educacional e, se possível, superá

Volta Redonda 

Um prazo para que todos possam fazer a atividade proposta é muito importante pq 
a internet pode oscilar ou faltar luz e também para que o material possa ser 
entregue pa

Nilópolis 

Art. 3º, parágrafo 5: "Toda e qualquer atividade síncrona [...] devem ser realizadas 
por meio de softwares de videochamada, que permitam gravação e 
disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtu
Sugestão: a gravação e disponibilização de atividades síncronas deve ser uma 
possibilidade, não uma exigência. É importante lembrar que atividades síncronas 
podem incluir momentos em que professor e estudantes se encontram virtualmente 
e que o 
debate virtual, por exemplo, o objetivo é que os estudantes participem. No caso de 
atividades síncronas com participação de estudantes, a exigência de gravação e 
disponibilização coloca q
1) Do ponto de vista pedagógico, estudantes podem se sentir inibidos a participar, 
mesmo em aulas presenciais. Se for uma atividade com interação entre professor e 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
novamente, a mera transposição do modelo vigente ofertada de maneira remota. 
Esta forma já se mostrou fracassada em outras redes de ensino.

Proposta: Não deve ser responsabilidade dos docentes ou coordenador a 
viabilização do material impresso aos estudantes. Como viabilizar? Não sabemos: 
Servidores presentes nos campi (problema do isolamento); envio por disciplina por 
bimestre... Como? 
Quanto à essa parte, concordo em sua totalidade. Os estudantes irão nece
uma rede de apoio integrada junto com os colegiados, visto que a rotina não será 
mais a mesma. O SIGAA tem que permanecer atualizado e com todas as 
atividades e datas constadas e programadas. Mais uma vez, defendo que as aulas 
poderiam vir a ser realizadas de forma síncrona e com gravação.
Essa parte deveria vir antes do artigo 3...Art. 7º Quando for identificada a existência 
de estudantes que não estejam participando das APNPs, mediadas ou não por 
tecnologias, em virtude de suas especificidades, caberá ao docente junto à 
Coordenação de curso, e com o apoio da CoTP e do NAPNE, definir planos de 
estudos individualizados para a organização das atividades dos alunos e 
fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando
medidas de segurança recomendadas pelos  
órgãos de saúde.  
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso as suas especificidades que inviabilizam a 
participação dos estudantes nas APNPs. 
Concordo 
Concordo 
Concordo 
§ 4º  e § 5º - É preciso atentar para assegurar a liberdade de dar aula, dos 
professores, e a liberdade de participação dos alunos. Em meio a uma crescente 
perseguição contra professores e universidades públicas, é fundamental que 
juntemos esforços para não apagar o pensamento crítico.

O IFRJ recebe alunos diversos e de diferentes locais do estado. Sendo 
assim, não é viável propor a ida de alunos ao campus, pois a pandem
não há uma vacina. Os meios de transporte estão lotados e são de risco à saúde 
de estudantes. 
(ANTIGO ART. 9 º) Art. 3º Durante a situação de emergência, deverão ser 
realizadas, de forma periódica, reuniões dos colegiados dos cursos,
classe e demais reuniões pedagógicas, ainda que de forma não presencial, com o 
suporte das direções de ensino e das coordenações técnico
instâncias são fundamentais para avaliar as APNPs e, na constatação de exclusão 

ional, indicar a sua necessária suspensão. 

§ 1º Entende-se por exclusão educacional a não garantia do princípio constitucional 
de igualdade de condições para acesso e permanência. 
§ 2º Em caso de suspensão das APNPs, caberá ao Campus realizar esforços par
detectar as causas da exclusão educacional e, se possível, superá
Um prazo para que todos possam fazer a atividade proposta é muito importante pq 
a internet pode oscilar ou faltar luz e também para que o material possa ser 
entregue para aqueles que não tem acesso à internet 
Art. 3º, parágrafo 5: "Toda e qualquer atividade síncrona [...] devem ser realizadas 
por meio de softwares de videochamada, que permitam gravação e 
disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtu
Sugestão: a gravação e disponibilização de atividades síncronas deve ser uma 
possibilidade, não uma exigência. É importante lembrar que atividades síncronas 
podem incluir momentos em que professor e estudantes se encontram virtualmente 

 protagonismo não está com o professor, mas com os estudantes. Em um 
debate virtual, por exemplo, o objetivo é que os estudantes participem. No caso de 
atividades síncronas com participação de estudantes, a exigência de gravação e 
disponibilização coloca questões como: 
1) Do ponto de vista pedagógico, estudantes podem se sentir inibidos a participar, 
mesmo em aulas presenciais. Se for uma atividade com interação entre professor e 
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novamente, a mera transposição do modelo vigente ofertada de maneira remota. 
Esta forma já se mostrou fracassada em outras redes de ensino. 

Proposta: Não deve ser responsabilidade dos docentes ou coordenador a 
do material impresso aos estudantes. Como viabilizar? Não sabemos: 

Servidores presentes nos campi (problema do isolamento); envio por disciplina por 

Quanto à essa parte, concordo em sua totalidade. Os estudantes irão necessitar de 
uma rede de apoio integrada junto com os colegiados, visto que a rotina não será 
mais a mesma. O SIGAA tem que permanecer atualizado e com todas as 
atividades e datas constadas e programadas. Mais uma vez, defendo que as aulas 

realizadas de forma síncrona e com gravação. 
Essa parte deveria vir antes do artigo 3...Art. 7º Quando for identificada a existência 
de estudantes que não estejam participando das APNPs, mediadas ou não por 

pecificidades, caberá ao docente junto à 
Coordenação de curso, e com o apoio da CoTP e do NAPNE, definir planos de 
estudos individualizados para a organização das atividades dos alunos e 
fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando-se as 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso as suas especificidades que inviabilizam a 

É preciso atentar para assegurar a liberdade de dar aula, dos 
professores, e a liberdade de participação dos alunos. Em meio a uma crescente 

professores e universidades públicas, é fundamental que 
juntemos esforços para não apagar o pensamento crítico. 

O IFRJ recebe alunos diversos e de diferentes locais do estado. Sendo 
assim, não é viável propor a ida de alunos ao campus, pois a pandemia existe e 
não há uma vacina. Os meios de transporte estão lotados e são de risco à saúde 

(ANTIGO ART. 9 º) Art. 3º Durante a situação de emergência, deverão ser 
realizadas, de forma periódica, reuniões dos colegiados dos cursos, conselhos de 
classe e demais reuniões pedagógicas, ainda que de forma não presencial, com o 
suporte das direções de ensino e das coordenações técnico-pedagógicas. Essas 
instâncias são fundamentais para avaliar as APNPs e, na constatação de exclusão 

se por exclusão educacional a não garantia do princípio constitucional 
 

§ 2º Em caso de suspensão das APNPs, caberá ao Campus realizar esforços para 
detectar as causas da exclusão educacional e, se possível, superá-las. 
Um prazo para que todos possam fazer a atividade proposta é muito importante pq 
a internet pode oscilar ou faltar luz e também para que o material possa ser 

Art. 3º, parágrafo 5: "Toda e qualquer atividade síncrona [...] devem ser realizadas 
por meio de softwares de videochamada, que permitam gravação e 
disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual - SIGAA." 
Sugestão: a gravação e disponibilização de atividades síncronas deve ser uma 
possibilidade, não uma exigência. É importante lembrar que atividades síncronas 
podem incluir momentos em que professor e estudantes se encontram virtualmente 

protagonismo não está com o professor, mas com os estudantes. Em um 
debate virtual, por exemplo, o objetivo é que os estudantes participem. No caso de 
atividades síncronas com participação de estudantes, a exigência de gravação e 

1) Do ponto de vista pedagógico, estudantes podem se sentir inibidos a participar, 
mesmo em aulas presenciais. Se for uma atividade com interação entre professor e 
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estudantes (um debate virtual, por exemplo), podem se sentir ainda mais inibid
sabendo que está sendo gravado e será disponibilizado. Além disso, em uma 
atividade de debate, importa a interação naquele momento, perde
assistindo depois. Penso que o mais importante seria garantir o debate, sem 
adicionar um elemento q
2) Riscos de que alguma fala (de professor ou estudante) seja retirada de seu 
contexto e divulgada na internet.
3) Questões legais envolvendo direito de imagem. Mesmo em se tratando de 
material que ficari
autorização expressa de todos (estudantes ou pais) para gravação e 
disponibilização?

Volta Redonda 

§ 4º  
- De que forma será registrado o consentimento dos alunos nas gravações das 
aulas? Alg
- O que será feito se alguém não consentir com a gravação?

Rio de Janeiro 

Art 3o   
 
§3o VIII Não tem como ser executado na forma que está proposto.  Não 
acreditamos ser possível realizarmos atividades síncronas.
§6o e 7o Exclusão desses artigos e sugerimos que a Instituição garanta acesso de 
todos os alunos aos meios virtuais.

Pinheiral 
Bem elaborado o art. 3°, com cuidados e olhar para quem não tem acessibilidade 
aos TIs,

Arraial do Cabo A proposta é viável e 

Duque de Caxias 

§ 2º Importante que uma das três plataformas seja fixada, pois corre
de mesma turma ter disciplinas em diferentes plataformas. Além disso, cada 
sistema, é um aplicativo diferente, obrigando o uso de div
estudantes.
Ao mesmo tempo, concordamos que o docente tenha liberdade de usar os mais 
variados recursos, mas todos devem estar ao menos “linkadas” na plataforma 
adotada pelo IFRJ
§ 3º Antes de mais nada, deve ser resolvido o problem
estudantes ao Sigaa.
Compreendemos a importância de se usar o SIGAA, já que é o sistema acadêmico 
adotado no IFRJ. Entretanto, é grande a preocupação se o SIGAA dará conta do 
grande aumento de acessos simultâneos, o que pode inviabi
APNPs, em caso de sobrecarga do sistema. 
§ 3º VIII A ideia é garantir que a turma não tenha atividade síncrona em turno 
diferente daquele em que o seu curso ocorre. Esse item não vincula a aula 
síncrona ao horário que a disciplina era
deixar isso mais claro.
§ 4º o termo AVEA é de EaD e não aparece em nenhum outro ponto do 
documento. Substituir por plataforma institucional. 
§ 6º Considerando que o plano seria para todo o semestre, fica muito di
docente fazer o planejamento semestral completo antes do início das aulas, uma 
vez que ele está se adaptando às APNPs, estando assim o plano sujeito a muitas 
reavalições ao logo do semestre. A divulgação poderia ser quizenal ou então uma 
divulgação de aspectos gerais do planejamento. (Campus Duque de Caxias)

Rio de Janeiro Concordo plenamente com o artigo.

Volta Redonda 

CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA
 
§2 É preciso deixar claro que o campus deve adotar apenas uma plataforma de 
acesso do estudante.
 
§ 3 - VI 
atividades pelos professores quanto a tipo, tamanho, quantidade, prazo em um 
trabalho de grupo entre os professores e coordenadores, para que não ocorram 
desequilíbrios e descompassos, deixando os alunos confusos e desmotivados em 
seguir seus estudos com condições razoáveis, por conta de problemas familiares, 
pessoais, tecnológicos, financeiros etc.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
estudantes (um debate virtual, por exemplo), podem se sentir ainda mais inibid
sabendo que está sendo gravado e será disponibilizado. Além disso, em uma 
atividade de debate, importa a interação naquele momento, perde
assistindo depois. Penso que o mais importante seria garantir o debate, sem 
adicionar um elemento que pode inibir a participação de alguns estudantes.
2) Riscos de que alguma fala (de professor ou estudante) seja retirada de seu 
contexto e divulgada na internet. 
3) Questões legais envolvendo direito de imagem. Mesmo em se tratando de 
material que ficaria restrito a quem participa da disciplina, não seria necessária 
autorização expressa de todos (estudantes ou pais) para gravação e 
disponibilização? 

De que forma será registrado o consentimento dos alunos nas gravações das 
aulas? Algum documento que será assinado pelo aluno?

O que será feito se alguém não consentir com a gravação?
 

§3o VIII Não tem como ser executado na forma que está proposto.  Não 
acreditamos ser possível realizarmos atividades síncronas.
§6o e 7o Exclusão desses artigos e sugerimos que a Instituição garanta acesso de 
todos os alunos aos meios virtuais. 
Bem elaborado o art. 3°, com cuidados e olhar para quem não tem acessibilidade 

 
A proposta é viável e busca atender a todos 
§ 2º Importante que uma das três plataformas seja fixada, pois corre
de mesma turma ter disciplinas em diferentes plataformas. Além disso, cada 
sistema, é um aplicativo diferente, obrigando o uso de div
estudantes. 
Ao mesmo tempo, concordamos que o docente tenha liberdade de usar os mais 
variados recursos, mas todos devem estar ao menos “linkadas” na plataforma 
adotada pelo IFRJ 
§ 3º Antes de mais nada, deve ser resolvido o problema de acesso de todos os 
estudantes ao Sigaa. 
Compreendemos a importância de se usar o SIGAA, já que é o sistema acadêmico 
adotado no IFRJ. Entretanto, é grande a preocupação se o SIGAA dará conta do 
grande aumento de acessos simultâneos, o que pode inviabi
APNPs, em caso de sobrecarga do sistema.  
§ 3º VIII A ideia é garantir que a turma não tenha atividade síncrona em turno 
diferente daquele em que o seu curso ocorre. Esse item não vincula a aula 
síncrona ao horário que a disciplina era ministrada presencialmente. O texto deve 
deixar isso mais claro. 
§ 4º o termo AVEA é de EaD e não aparece em nenhum outro ponto do 
documento. Substituir por plataforma institucional.  
§ 6º Considerando que o plano seria para todo o semestre, fica muito di
docente fazer o planejamento semestral completo antes do início das aulas, uma 
vez que ele está se adaptando às APNPs, estando assim o plano sujeito a muitas 
reavalições ao logo do semestre. A divulgação poderia ser quizenal ou então uma 

gação de aspectos gerais do planejamento. (Campus Duque de Caxias)
Concordo plenamente com o artigo. 
CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA

§2 É preciso deixar claro que o campus deve adotar apenas uma plataforma de 
acesso do estudante. 

- É fundamental delimitar as condições de postagens de materiais e 
atividades pelos professores quanto a tipo, tamanho, quantidade, prazo em um 
trabalho de grupo entre os professores e coordenadores, para que não ocorram 

quilíbrios e descompassos, deixando os alunos confusos e desmotivados em 
seguir seus estudos com condições razoáveis, por conta de problemas familiares, 
pessoais, tecnológicos, financeiros etc. 
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estudantes (um debate virtual, por exemplo), podem se sentir ainda mais inibidos 
sabendo que está sendo gravado e será disponibilizado. Além disso, em uma 
atividade de debate, importa a interação naquele momento, perde-se muito apenas 
assistindo depois. Penso que o mais importante seria garantir o debate, sem 

ue pode inibir a participação de alguns estudantes. 
2) Riscos de que alguma fala (de professor ou estudante) seja retirada de seu 

3) Questões legais envolvendo direito de imagem. Mesmo em se tratando de 
a restrito a quem participa da disciplina, não seria necessária 

autorização expressa de todos (estudantes ou pais) para gravação e 

De que forma será registrado o consentimento dos alunos nas gravações das 
um documento que será assinado pelo aluno? 

O que será feito se alguém não consentir com a gravação? 

§3o VIII Não tem como ser executado na forma que está proposto.  Não 
acreditamos ser possível realizarmos atividades síncronas. 
§6o e 7o Exclusão desses artigos e sugerimos que a Instituição garanta acesso de 

Bem elaborado o art. 3°, com cuidados e olhar para quem não tem acessibilidade 

§ 2º Importante que uma das três plataformas seja fixada, pois corre-se o risco que 
de mesma turma ter disciplinas em diferentes plataformas. Além disso, cada 
sistema, é um aplicativo diferente, obrigando o uso de diversos aplicativos pelos 

Ao mesmo tempo, concordamos que o docente tenha liberdade de usar os mais 
variados recursos, mas todos devem estar ao menos “linkadas” na plataforma 

a de acesso de todos os 

Compreendemos a importância de se usar o SIGAA, já que é o sistema acadêmico 
adotado no IFRJ. Entretanto, é grande a preocupação se o SIGAA dará conta do 
grande aumento de acessos simultâneos, o que pode inviabilizar a aplicação de 

§ 3º VIII A ideia é garantir que a turma não tenha atividade síncrona em turno 
diferente daquele em que o seu curso ocorre. Esse item não vincula a aula 

ministrada presencialmente. O texto deve 

§ 4º o termo AVEA é de EaD e não aparece em nenhum outro ponto do 

§ 6º Considerando que o plano seria para todo o semestre, fica muito difícil para o 
docente fazer o planejamento semestral completo antes do início das aulas, uma 
vez que ele está se adaptando às APNPs, estando assim o plano sujeito a muitas 
reavalições ao logo do semestre. A divulgação poderia ser quizenal ou então uma 

gação de aspectos gerais do planejamento. (Campus Duque de Caxias) 

CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA 

§2 É preciso deixar claro que o campus deve adotar apenas uma plataforma de 

É fundamental delimitar as condições de postagens de materiais e 
atividades pelos professores quanto a tipo, tamanho, quantidade, prazo em um 
trabalho de grupo entre os professores e coordenadores, para que não ocorram 

quilíbrios e descompassos, deixando os alunos confusos e desmotivados em 
seguir seus estudos com condições razoáveis, por conta de problemas familiares, 
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VII - “realização de contato constante entre o docente e os e
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas”. 
Isso não pode se reverter em um número alto de reuniões on
mente o número total de disciplinas que o aluno tem por semestre. Se 
professor resolver fazer uma reunião virtual por semana já será inviável para o 
aluno. Alguns professores também podem pensar que o tempo de aula deve 
corresponder ao tempo de reunião, o que é um grande equívoco. Esse contato 
deve ser preferencialment
professor deve deixar um canal disponível para que o aluno entre em contato no 
caso de dúvidas.
 
VII - realização de contato constante entre o docente e os estudantes para 
orientação sobre como desenvo
tecnológicas;
 
TROCAR POR 
VII - realização de contato periódico, preferencialmente previsto pelo plano de 
disciplina, entre o docente e os estudantes para orientação sobre como 
desenvolver as atividades propost
 
 
VIII - É necessário delimitar, aproximadamente, a quantidade e a carga horária 
para atividades síncronas. Elas não devem ser obrigatórias para cumprimento de 
carga horária da disciplina.
 
§4 - Deve haver clareza que tempo
presencial. É preciso esclarecer limites para isso no documento e em capacitações 
específicas nos campi. A videoaula não pode ser obrigatória para cumprimento de 
carga horária da disciplina.

Rio de Janeiro 

§ 2º Muitas outras plataformas poderiam ser utilizadas, limitar em apenas 3 pode 
causar maior dificuldade para implementação das APNPs.  Essas 3 plataformas 
podem vigorar como as principais, mas não como únicas.
§ 7º Os docentes já estarão envolvidos com a adequ
modelo de APNPs. A responsabilidade da distribuição do material poderai ser 
distribuída entre os servidores técnicos
se reponsabilizará pela impressão dos materiais? Quem pagará a postagem 
correio?  
Uma opção seria na redação deixar aberto para que a direção de cada campus 
adeque a entrega dentro da sua realiade, e que ela deverá envolver todos os 
servidores (docentes e administrativos)e que o IFRJ se responsabilizará pelos 
custos dest

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Sobre o artigo 3º:
 
Parágrafo 2º: A equipe da secretaria deverá receber capacitação para usar estas 
plataformas também.
 
Parágrafo 3º, incisos: Esses procedimentos serão lançados no Sigaa pela 
secretaria ou pelo 
 
Parágrafo 7º: Qual setor será responsável pelas entregas e em qual escala de 
trabalho presencial? Como será a logística?

São Gonçalo 

(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo)
Nova redação: 
 
Art. 3º O uso das
seguir os procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

“realização de contato constante entre o docente e os e
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas”.  
Isso não pode se reverter em um número alto de reuniões on
mente o número total de disciplinas que o aluno tem por semestre. Se 
professor resolver fazer uma reunião virtual por semana já será inviável para o 
aluno. Alguns professores também podem pensar que o tempo de aula deve 
corresponder ao tempo de reunião, o que é um grande equívoco. Esse contato 
deve ser preferencialmente feito por instruções escritas, objetivas e curtas. O 
professor deve deixar um canal disponível para que o aluno entre em contato no 
caso de dúvidas. 

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

TROCAR POR  
realização de contato periódico, preferencialmente previsto pelo plano de 

disciplina, entre o docente e os estudantes para orientação sobre como 
desenvolver as atividades propostas nas ferramentas tecnológicas;

É necessário delimitar, aproximadamente, a quantidade e a carga horária 
para atividades síncronas. Elas não devem ser obrigatórias para cumprimento de 
carga horária da disciplina. 

Deve haver clareza que tempo de videoaula não deve ser o tempo de aula 
presencial. É preciso esclarecer limites para isso no documento e em capacitações 
específicas nos campi. A videoaula não pode ser obrigatória para cumprimento de 
carga horária da disciplina. 

uitas outras plataformas poderiam ser utilizadas, limitar em apenas 3 pode 
causar maior dificuldade para implementação das APNPs.  Essas 3 plataformas 
podem vigorar como as principais, mas não como únicas.
§ 7º Os docentes já estarão envolvidos com a adequação do material para o 
modelo de APNPs. A responsabilidade da distribuição do material poderai ser 
distribuída entre os servidores técnicos-administrativos também. Como a instituição 
se reponsabilizará pela impressão dos materiais? Quem pagará a postagem 
correio?   
Uma opção seria na redação deixar aberto para que a direção de cada campus 
adeque a entrega dentro da sua realiade, e que ela deverá envolver todos os 
servidores (docentes e administrativos)e que o IFRJ se responsabilizará pelos 
custos desta entrega. 
Sobre o artigo 3º: 

Parágrafo 2º: A equipe da secretaria deverá receber capacitação para usar estas 
plataformas também. 

Parágrafo 3º, incisos: Esses procedimentos serão lançados no Sigaa pela 
secretaria ou pelo coordenador? Como será a logística? 

Parágrafo 7º: Qual setor será responsável pelas entregas e em qual escala de 
trabalho presencial? Como será a logística? 
(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo)
Nova redação:  

Art. 3º O uso das APNPs não ocorrerá em substituição às aulas presenciais deverá 
seguir os procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 
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“realização de contato constante entre o docente e os estudantes para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

Isso não pode se reverter em um número alto de reuniões on-line. É preciso ter em 
mente o número total de disciplinas que o aluno tem por semestre. Se cada 
professor resolver fazer uma reunião virtual por semana já será inviável para o 
aluno. Alguns professores também podem pensar que o tempo de aula deve 
corresponder ao tempo de reunião, o que é um grande equívoco. Esse contato 

e feito por instruções escritas, objetivas e curtas. O 
professor deve deixar um canal disponível para que o aluno entre em contato no 

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para 
lver as atividades propostas nas ferramentas 

realização de contato periódico, preferencialmente previsto pelo plano de 
disciplina, entre o docente e os estudantes para orientação sobre como 

as nas ferramentas tecnológicas; 

É necessário delimitar, aproximadamente, a quantidade e a carga horária 
para atividades síncronas. Elas não devem ser obrigatórias para cumprimento de 

de videoaula não deve ser o tempo de aula 
presencial. É preciso esclarecer limites para isso no documento e em capacitações 
específicas nos campi. A videoaula não pode ser obrigatória para cumprimento de 

uitas outras plataformas poderiam ser utilizadas, limitar em apenas 3 pode 
causar maior dificuldade para implementação das APNPs.  Essas 3 plataformas 
podem vigorar como as principais, mas não como únicas. 

ação do material para o 
modelo de APNPs. A responsabilidade da distribuição do material poderai ser 

administrativos também. Como a instituição 
se reponsabilizará pela impressão dos materiais? Quem pagará a postagem pelo 

Uma opção seria na redação deixar aberto para que a direção de cada campus 
adeque a entrega dentro da sua realiade, e que ela deverá envolver todos os 
servidores (docentes e administrativos)e que o IFRJ se responsabilizará pelos 

Parágrafo 2º: A equipe da secretaria deverá receber capacitação para usar estas 

Parágrafo 3º, incisos: Esses procedimentos serão lançados no Sigaa pela 
 

Parágrafo 7º: Qual setor será responsável pelas entregas e em qual escala de 

(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo) 

APNPs não ocorrerá em substituição às aulas presenciais deverá 
seguir os procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
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§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; 
II - postag
e demais informações acadêmicas no AVEA para a comunicação aos estudantes 
pelo docente, bem como o respectivo cronograma de atividades.
III - orientação aos estudantes de como as ativida
às disciplinas sob a regência do professor;
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas 
virtuais públicas, cont
autores, quando houver necessidade. Todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 
correlatas); 
V - proposição de ativ
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 
resumos, testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com 
ou sem mediação tecnológica, desd
estudantes neste período e garantindo
diário de classe do SIGAA;
VI - realização de contato constante entre o docente e os estudantes para 
orientação sobre como desenvolve
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão em horários acordados por 
todos os estudantes da turma;
VIII - retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das 
APNPs, como 
 
§ 4º As APNPs que envolvam exposição de participantes deverão ser gravadas, 
mediante consentimento dos envolvidos e de acordo com as normas éticas legais e 
institucionais de conduta nos meios digitais, dis
estudantes possam assistir a qualquer tempo.
§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, interações em tempo real,  
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, 
projetos integradore
softwares de videochamada, que permitam gravação e disponibilização do link de 
acesso no módulo Turma Virtual 
§ 6º O plano de atividades 
AVEA observando
atividades.
§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado 
do curso, consider
a viabilidade para garantir a entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, 
entrega presencial agendada, disponibilização da estrutura de informática do 
campus, entre outros,  considera
Mundial da Saúde (OMS).

Rio de Janeiro 
A preparação do material  cabe ao docente, porém a impressão, encadernação e 
envio não.  Essa parte cabe à administração.

Arraial do Cabo 

Perfeito. Em nome dos 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 
retomada do calendário através das APNPs.

Realengo 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs aprovados da disciplina 
e demais informações acadêmicas no AVEA para a comunicação aos estudantes 
pelo docente, bem como o respectivo cronograma de atividades.

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas 
às disciplinas sob a regência do professor; 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas 
virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros 
autores, quando houver necessidade. Todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 
correlatas);  

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 
resumos, testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com 
ou sem mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá
estudantes neste período e garantindo-se o registro no módulo Turma Virtual e no 
diário de classe do SIGAA; 

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão em horários acordados por 
todos os estudantes da turma; 

retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das 
APNPs, como forma de estímulo ao vínculo com a instituição.  

§ 4º As APNPs que envolvam exposição de participantes deverão ser gravadas, 
mediante consentimento dos envolvidos e de acordo com as normas éticas legais e 
institucionais de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os 
estudantes possam assistir a qualquer tempo. 
§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, interações em tempo real,  
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, 
projetos integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de 
softwares de videochamada, que permitam gravação e disponibilização do link de 
acesso no módulo Turma Virtual - SIGAA. 
§ 6º O plano de atividades - APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no 
AVEA observando-se antecedência mínima de 72 horas para início do prazo das 
atividades. 
§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado 
do curso, considerando as condições de logística e de pessoal do campus, analisar 
a viabilidade para garantir a entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, 
entrega presencial agendada, disponibilização da estrutura de informática do 
campus, entre outros,  considerando as normativas e os protocolos da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
A preparação do material  cabe ao docente, porém a impressão, encadernação e 
envio não.  Essa parte cabe à administração. 
Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 
retomada do calendário através das APNPs. 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 
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§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

APNPs aprovados da disciplina 
e demais informações acadêmicas no AVEA para a comunicação aos estudantes 
pelo docente, bem como o respectivo cronograma de atividades. 

des propostas estão relacionadas 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas 

eúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros 
autores, quando houver necessidade. Todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 

idades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 
resumos, testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com 

e que seja possível disponibilizá-las aos 
se o registro no módulo Turma Virtual e no 

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para 
r as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão em horários acordados por 

retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das 
forma de estímulo ao vínculo com a instituição.   

§ 4º As APNPs que envolvam exposição de participantes deverão ser gravadas, 
mediante consentimento dos envolvidos e de acordo com as normas éticas legais e 

ponibilizadas no AVEA, para que os 

§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, interações em tempo real,  
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, 

s (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de 
softwares de videochamada, que permitam gravação e disponibilização do link de 

APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no 
se antecedência mínima de 72 horas para início do prazo das 

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado 

ando as condições de logística e de pessoal do campus, analisar 
a viabilidade para garantir a entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, 
entrega presencial agendada, disponibilização da estrutura de informática do 

ndo as normativas e os protocolos da Organização 

A preparação do material  cabe ao docente, porém a impressão, encadernação e 

responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 



Pró

 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Mood
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente 
adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes e
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de seleção e apresentação de materiais
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas norma
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncrona
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo c
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o pr
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.

Realengo 

Além do material impresso (qnd necessário), o campus poderia disponibilizar os 
computadores do mesmo, realocados num
e horário marcado, para quem não tiver acesso em casa.

Nilópolis 

§ 3º, II  ...organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuind
senso de comunidade virtual 
Pergunta: Neste caso seriam apenas para os alunos com acesso a mídias digitais? 
E os sem possibilidade de participar das atividades virtuais? Como promover 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Mood
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente 
adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas norma
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo c
objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA . 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o pr
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 

us, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.
Além do material impresso (qnd necessário), o campus poderia disponibilizar os 
computadores do mesmo, realocados numa sala maior, com maior distanciamento, 
e horário marcado, para quem não tiver acesso em casa.
§ 3º, II  ...organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuind
senso de comunidade virtual  
Pergunta: Neste caso seriam apenas para os alunos com acesso a mídias digitais? 
E os sem possibilidade de participar das atividades virtuais? Como promover 
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§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 

aprendizagem a serem utilizados; 
organização de atividades que permitam orientações e interações com os 

ntre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
 
em formato digital já 

disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas);  

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 
pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 

orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

s, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 

us, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 
Além do material impresso (qnd necessário), o campus poderia disponibilizar os 

a sala maior, com maior distanciamento, 
e horário marcado, para quem não tiver acesso em casa. 
§ 3º, II  ...organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

Pergunta: Neste caso seriam apenas para os alunos com acesso a mídias digitais? 
E os sem possibilidade de participar das atividades virtuais? Como promover 



Pró

 

interação, seja através de atividades síncronas ou assí
virtual? 
§ 3º, V ...tais como livros em pdf
Pergunta: Como usar livros em pdf se a nossa instituição não tem assinaturas de 
livros neste formato ou de e
§ 7º ...caberá à Direção, considerando as condições de logística e d
campus, analisar a viabilidade para garantir a entrega
* Garantir a entrega dos materiais não deve ser de responsabilidade do docente 
nem da coordenação de curso. Produzir os materiais deve caber ao docente, 
acompanhar devidas particularidades
materiais deve ser de responsabilidade da instituição. Onde o docente fará cópia? 
Como enviará o material? Nesse momento não se pode nem contar com os 
Correios.

Realengo 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõ
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcion
adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas n
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e o
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de sel
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos dev
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicand
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser rea
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
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interação, seja através de atividades síncronas ou assíncronas, mas de forma não 

 
§ 3º, V ...tais como livros em pdf 
Pergunta: Como usar livros em pdf se a nossa instituição não tem assinaturas de 
livros neste formato ou de e-Books?  
§ 7º ...caberá à Direção, considerando as condições de logística e d
campus, analisar a viabilidade para garantir a entrega 
* Garantir a entrega dos materiais não deve ser de responsabilidade do docente 
nem da coordenação de curso. Produzir os materiais deve caber ao docente, 
acompanhar devidas particularidades cabe à coordenação, mas a entrega dos 
materiais deve ser de responsabilidade da instituição. Onde o docente fará cópia? 
Como enviará o material? Nesse momento não se pode nem contar com os 
Correios. 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA . 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
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ncronas, mas de forma não 

Pergunta: Como usar livros em pdf se a nossa instituição não tem assinaturas de 

§ 7º ...caberá à Direção, considerando as condições de logística e de pessoal do 

* Garantir a entrega dos materiais não deve ser de responsabilidade do docente 
nem da coordenação de curso. Produzir os materiais deve caber ao docente, 

cabe à coordenação, mas a entrega dos 
materiais deve ser de responsabilidade da instituição. Onde o docente fará cópia? 
Como enviará o material? Nesse momento não se pode nem contar com os 

aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

e o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 

ar capacitação do corpo docente e discente para uso 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
o SIGAA para a comunicação entre 

estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
aprendizagem a serem utilizados; 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
s professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
 

eção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 

idamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas);  

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
íodo e garantindo-se o registro 

no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 
pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 

orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
o pontos a melhorar, de acordo com os 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 

lizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 



Pró

 

ser disponibilizado no AVEA e, quando necess
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, cabe
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.

Realengo Concordo
Realengo concordo

Rio de Janeiro 

Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabi
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o contato acol
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As at
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em q
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades e
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a conexã
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ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.
Concordo 
concordo 
Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
sso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 

para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
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ário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
rá ao grupo formado em cada 

campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 

gicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 

(TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
sso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 

para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
lizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

hedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

ividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 

ualquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 

specíficas para o período no Plano 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

o via internet dos excluídos digitais que possuem 
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equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de s
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceri
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um reto
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for p
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselh
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pel
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário.
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às prá
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos c
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio.

Realengo Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
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equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias. 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um reto
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for p
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às prá
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio. 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
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equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 
A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 

ervidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

a com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 

possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 

os de classe, devidamente 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 

o colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 

onselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
CNE, ficando vedada a 

substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
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procedimentos operacionais 
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Cl
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado d
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do res
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para cri
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de di
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no d
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusiv
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizage
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início 
síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.

Niterói 

Falta uma apresentação detalhada do que é o SIGAA.
Importante um momento de apresentação tutorial do AVEA, assim como o 
acompanhamento em tempo real
procedimentos elencados no § 3º.
Destaque ao parágrao 3, item 2 quanto à sua importância na amenização deste 
momento de isolamento social.
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procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para cri
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
veis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 

de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusiv
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA. 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.
Falta uma apresentação detalhada do que é o SIGAA. 
Importante um momento de apresentação tutorial do AVEA, assim como o 
acompanhamento em tempo real, de modo a garantir a real execução dos 
procedimentos elencados no § 3º. 
Destaque ao parágrao 3, item 2 quanto à sua importância na amenização deste 
momento de isolamento social. 
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§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
assroom vigoram como as únicas plataformas digitais 

para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 

pectivo cronograma de atividades e recursos 
aprendizagem a serem utilizados; 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
veis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 

de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 

reitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas);  
proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 

las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 
iário de classe do SIGAA; 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 

disponibilização do link de acesso no módulo 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 

das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 

§6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 

Importante um momento de apresentação tutorial do AVEA, assim como o 
, de modo a garantir a real execução dos 

Destaque ao parágrao 3, item 2 quanto à sua importância na amenização deste 
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Niterói 
Enfatizo a importância do item 2 do parágrafo 3.
Todo apoio ao IF e

Rio de Janeiro 

As APNPs não podem substituir as aulas presencias. No texto deve ficar claro que 
as atividades remotas estão sendo propostas no âmbito de um contexto 
excepcional, jamais vivenciado.
3: As atividades síncr
estabelecido. A oferta de horários distintos pode causar confusão no momento da 
implementação das atividades.
7: A análise envolvendo questões de viabilidade logística não cabe aos docentes e 
ao Colegiado de
deveria estar centralizada na COTP para uma maior efetividade de acessar os 
alunos e responsáveis.

Realengo 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
 
Art. 11º Caberá aos colegiados d
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras ne
durante o período de realização das APNPs.
 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 
ações: 
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de s
social; 
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem 
ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;
III - orientação aos estudantes para a realiza
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas 
presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar 
o planejamento de atividades de revisão e recupe
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares dos 
cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias pa
continuidade da formação acadêmica do estudante;
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será defini
função da organização dos calendários acadêmicos.
 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.
 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação 
simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração 
de conteúdos
atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes.

Realengo 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Enfatizo a importância do item 2 do parágrafo 3. 
Todo apoio ao IF e que faça cumprir o proposto acima. 
As APNPs não podem substituir as aulas presencias. No texto deve ficar claro que 
as atividades remotas estão sendo propostas no âmbito de um contexto 
excepcional, jamais vivenciado. 
3: As atividades síncronas devem ser realizadas no horário previamente 
estabelecido. A oferta de horários distintos pode causar confusão no momento da 
implementação das atividades. 
7: A análise envolvendo questões de viabilidade logística não cabe aos docentes e 
ao Colegiado de Curso. As informações dos alunos com dificuldade de acesso 
deveria estar centralizada na COTP para uma maior efetividade de acessar os 
alunos e responsáveis. 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 

diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem 
ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas 
presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar 
o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares dos 
cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias pa
continuidade da formação acadêmica do estudante; 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será defini
função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação 
simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração 
de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o 
atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 

endimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes.
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 
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As APNPs não podem substituir as aulas presencias. No texto deve ficar claro que 
as atividades remotas estão sendo propostas no âmbito de um contexto 

onas devem ser realizadas no horário previamente 
estabelecido. A oferta de horários distintos pode causar confusão no momento da 

7: A análise envolvendo questões de viabilidade logística não cabe aos docentes e 
Curso. As informações dos alunos com dificuldade de acesso 

deveria estar centralizada na COTP para uma maior efetividade de acessar os 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 

trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

os cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 

cessidades específicas, 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
uperar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem 
ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

ção das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar 
ração dos objetivos de 

aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares dos 
cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias para 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
APNPs e no SIGAA, em 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação 
simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração 

abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 

endimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes. 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
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§ 1º O SIGAA permanece como 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguirão os pro
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos p
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos e
dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correl
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação entre o docente e
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno es
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, a
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtua
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividade
síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a 

Realengo 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmic
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser ut
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§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 

desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correl

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA . 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividade
síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmic
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
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instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 

desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 

aprendizagem a serem utilizados; 
organização de atividades que permitam orientações e interações com os 

estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

studantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas);  

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 
os estudantes sobre data, horário e meio para 

orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

ulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 

melhor estratégia de entrega/recebimento. 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 

ilizadas como Ambiente Virtual 
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de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e posta
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPsestão relacionad
dos componentes curriculares e como serão avaliadas;
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais p
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas);
V - proposição de atividades com ou s
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio par
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, paragravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvo
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de d
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.

Rio de Janeiro concordo
Engenheiro Paulo de 

Frontin 
O campus é tecnológico. Com certeza saberá direcionar as ferramentas digitais 
cabíveis

Realengo 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais 
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Cl
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizad

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPsestão relacionad
dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas);

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio par
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, paragravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA . 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.
concordo 
O campus é tecnológico. Com certeza saberá direcionar as ferramentas digitais 
cabíveis 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  
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§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 

gem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 

aprendizagem a serem utilizados; 
organização de atividades que permitam orientações e interações com os 

estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPsestão relacionadas aos objetivos 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 

úblicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 

em mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 
pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 

orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
 

participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 

integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, paragravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

lvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

isponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 

O campus é tecnológico. Com certeza saberá direcionar as ferramentas digitais 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
assroom vigoram como as únicas plataformas digitais 

para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 



Pró

 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado d
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do res
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para cri
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de di
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no d
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusiv
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizage
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início
síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º,
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.

Arraial do Cabo Nada a acrescentar.

Duque de Caxias 

§ 7 -ENVIO DE MATERIAL DEVERIA LEVAR EM CONTA ESFORÇO 
INTITUCIONAL E NÃO SOMENTE LOCAL. DEVERIA TER UM
MAIS ROBUSTA PADRONIZADA.

Realengo 

Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades pró
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para cri
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
veis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 

de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusiv
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA . 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.
Nada a acrescentar. 

ENVIO DE MATERIAL DEVERIA LEVAR EM CONTA ESFORÇO 
INTITUCIONAL E NÃO SOMENTE LOCAL. DEVERIA TER UM
MAIS ROBUSTA PADRONIZADA. 
Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
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§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 

pectivo cronograma de atividades e recursos 
aprendizagem a serem utilizados; 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
veis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 

de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 

reitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas);  
proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 

las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 
iário de classe do SIGAA; 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 

disponibilização do link de acesso no módulo 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 

das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 

§6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 

ENVIO DE MATERIAL DEVERIA LEVAR EM CONTA ESFORÇO 
INTITUCIONAL E NÃO SOMENTE LOCAL. DEVERIA TER UMA ESTRUTURA 

se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  



Pró

 

 
§ 2º É de responsa
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgão
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educand
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino 
competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos prese
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte,
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, reg
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos 
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material físico impress
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias.

Rio de Janeiro 

No  §3 item VIII. O documento 
transposição do presencial para o virtual.  Neste sentido não pode haver simples 
transposição do atual quadro de horários para as atividades síncronas. A 
expressão "regularmente matriculada" referente ao ho
transposição de conteúdos e práticas presenciais para o novo modelo remoto. Isto 
não é possível porque suas naturezas são absolutamente distintas. Há que pensar 
em novos desenhos pedagógicos de acordo com a nova realidade das A
exemplo, a substituição da divisão horária de disciplinas anterior à pandemia por 
um ciclo de atividades, permitindo ciclos mais curtos, com menor quantidade de 
disciplinas e menor carga horária.
Sobre o § 4º, que estabelece a obrigatoriedade de 
síncronas, ressalte
de imagem dos estudantes e dos profissionais.
Sobre §  6º e 7º, destaca
internet a todos os estudan
existência de desigualdades entre os estudantes com a conivência da instituição. 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
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§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgão
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ngressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte,
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias. 
No  §3 item VIII. O documento não deve ser concebido a partir da lógica na mera 
transposição do presencial para o virtual.  Neste sentido não pode haver simples 
transposição do atual quadro de horários para as atividades síncronas. A 
expressão "regularmente matriculada" referente ao horário segue a lógica da mera 
transposição de conteúdos e práticas presenciais para o novo modelo remoto. Isto 
não é possível porque suas naturezas são absolutamente distintas. Há que pensar 
em novos desenhos pedagógicos de acordo com a nova realidade das A
exemplo, a substituição da divisão horária de disciplinas anterior à pandemia por 
um ciclo de atividades, permitindo ciclos mais curtos, com menor quantidade de 
disciplinas e menor carga horária. 
Sobre o § 4º, que estabelece a obrigatoriedade de gravação das atividades 
síncronas, ressalte-se a necessidade de um parecer jurídico com relação ao direito 
de imagem dos estudantes e dos profissionais. 
Sobre §  6º e 7º, destaca-se, novamente, a necessidade de garantir acesso à 
internet a todos os estudantes e retirar do documento subterfúgios que permitam a 
existência de desigualdades entre os estudantes com a conivência da instituição. 
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bilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ngressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 

nciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

o, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

não deve ser concebido a partir da lógica na mera 
transposição do presencial para o virtual.  Neste sentido não pode haver simples 
transposição do atual quadro de horários para as atividades síncronas. A 

rário segue a lógica da mera 
transposição de conteúdos e práticas presenciais para o novo modelo remoto. Isto 
não é possível porque suas naturezas são absolutamente distintas. Há que pensar 
em novos desenhos pedagógicos de acordo com a nova realidade das APNPs, por 
exemplo, a substituição da divisão horária de disciplinas anterior à pandemia por 
um ciclo de atividades, permitindo ciclos mais curtos, com menor quantidade de 

gravação das atividades 
se a necessidade de um parecer jurídico com relação ao direito 

se, novamente, a necessidade de garantir acesso à 
tes e retirar do documento subterfúgios que permitam a 

existência de desigualdades entre os estudantes com a conivência da instituição. 
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Nesse sentido, o § 7 soa absurdo ao aventar a possibilidade de que o docente e o 
colegiado de curso 
responsável por entregar material impresso aos estudantes. A instituição é que 
deve dizer quais recursos os docentes terão disponíveis caso queiram entregar, por 
exemplo, algum tipo de material aos estudantes.

Realengo Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito.

Niterói 

Art. 3º 
DISCORDÂNCIA: O princípio das APNPs não pode ser o de substituir as aulas 
presenciais.
 
§ 1º  
DISCORDÂNCIA: Reforçamos o não controle de frequência e, nem de avaliações 
de conteúdo. 
 
§ 2º  
II- 
REPENSAR: Como garantir interação neste ambiente virtual?
 
IV- 
SUPRIMIR:Questão da avaliação e, da lógica da disciplina como conteúdo.
 
VI - proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fi
resumos, testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com 
ou sem mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá
estudantes neste período e garantindo
diário de classe do SIGAA;
 
VIII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
em que a turma está regularmente matriculada (podendo ser ofertada em horários 
distintos desde que haja acordo entre
de suprimir texto entre parênteses.
 
§ 6º  
SUGESTÃO:  É necessário uma proposta clara sobre entrega de material físico. De 
modo a responder sobre as seguintes questões: é viável essa possibilidade? O 
aluno está
alimentação e limpeza, ele terá recursos para o deslocamento? Quem são os 
profissionais que entregarão esse material? haverá disponibilidade de veículo 
institucional? O professor será respon
necessária?
 
§ 7º  
Temos alunos que residem em outros municípios. Será que a entrega de material 
impresso de forma presencial não colocaria em risco os estudantes, principalmente 
quando é necessário uso do transporte
se arriscar mais ?

Realengo 

Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizada
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especif
e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasile
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
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Nesse sentido, o § 7 soa absurdo ao aventar a possibilidade de que o docente e o 
colegiado de curso - que nada mais é do que um conjunto de professores 
responsável por entregar material impresso aos estudantes. A instituição é que 
deve dizer quais recursos os docentes terão disponíveis caso queiram entregar, por 
exemplo, algum tipo de material aos estudantes. 
Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito. 

DISCORDÂNCIA: O princípio das APNPs não pode ser o de substituir as aulas 
presenciais. 

DISCORDÂNCIA: Reforçamos o não controle de frequência e, nem de avaliações 
de conteúdo.  

REPENSAR: Como garantir interação neste ambiente virtual?

SUPRIMIR:Questão da avaliação e, da lógica da disciplina como conteúdo.

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 
resumos, testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com 
ou sem mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá
estudantes neste período e garantindo-se o registro no módulo Turma Virtual e no 
diário de classe do SIGAA; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
em que a turma está regularmente matriculada (podendo ser ofertada em horários 
distintos desde que haja acordo entre todos os estudantes e o docente) 
de suprimir texto entre parênteses. 

SUGESTÃO:  É necessário uma proposta clara sobre entrega de material físico. De 
modo a responder sobre as seguintes questões: é viável essa possibilidade? O 
aluno está recebendo auxílio emergencial e vem utilizando esse recurso para 
alimentação e limpeza, ele terá recursos para o deslocamento? Quem são os 
profissionais que entregarão esse material? haverá disponibilidade de veículo 
institucional? O professor será responsável por essa entrega com antecedência 
necessária? 

Temos alunos que residem em outros municípios. Será que a entrega de material 
impresso de forma presencial não colocaria em risco os estudantes, principalmente 
quando é necessário uso do transporte coletivo ? Quais grupos de estudantes irão 
se arriscar mais ? 
Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especif
e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasile

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
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Nesse sentido, o § 7 soa absurdo ao aventar a possibilidade de que o docente e o 
que um conjunto de professores - fique 

responsável por entregar material impresso aos estudantes. A instituição é que 
deve dizer quais recursos os docentes terão disponíveis caso queiram entregar, por 

DISCORDÂNCIA: O princípio das APNPs não pode ser o de substituir as aulas 

DISCORDÂNCIA: Reforçamos o não controle de frequência e, nem de avaliações 

REPENSAR: Como garantir interação neste ambiente virtual? 

SUPRIMIR:Questão da avaliação e, da lógica da disciplina como conteúdo. 

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
chas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 

resumos, testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com 
ou sem mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá-las aos 

no módulo Turma Virtual e no 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
em que a turma está regularmente matriculada (podendo ser ofertada em horários 

todos os estudantes e o docente) -  Sugestão 

SUGESTÃO:  É necessário uma proposta clara sobre entrega de material físico. De 
modo a responder sobre as seguintes questões: é viável essa possibilidade? O 

recebendo auxílio emergencial e vem utilizando esse recurso para 
alimentação e limpeza, ele terá recursos para o deslocamento? Quem são os 
profissionais que entregarão esse material? haverá disponibilidade de veículo 

sável por essa entrega com antecedência 

Temos alunos que residem em outros municípios. Será que a entrega de material 
impresso de forma presencial não colocaria em risco os estudantes, principalmente 

coletivo ? Quais grupos de estudantes irão 

se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 

s de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
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materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento socia
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades 
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regên
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz 
curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega d
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem s
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas c
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curr
indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos d
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
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§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gera

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 

formação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz 
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias. 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curr
indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
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materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

l recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 

formação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
cia, em todo ou em parte, de maneira a 

permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

e material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

er propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

om os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 

ocentes, com base nestas diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
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presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga h
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem c
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimen
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas med
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equ
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição 
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio.

Arraial do Cabo 

E importante que as atividades estão disponibilizadas em meios que os alunos já 
tem conhecimento e se for necessário,  e importante o desenvolvimento de um 
aplicativo ou similar para que as aulas assíncronas fiquem armazenadas. Os 
materiais
segurança para ambos.

Duque de Caxias 

Art 3º 
sugestão de inclusão de incisos que indique as atividades inclusivas.
 
X- Todas as atividades realizadas devem ser orientar pelos princípios
acessibilidade, permitindo que todos os estudantes possam compreender as aulas 
e atividades propostas, bem como suas avaliações.
 
XI- Proposição de atividades que respeitem as especificidades das modalidades de 
ensino e suas trajetórias, com

Rio de Janeiro 

Sobre §3 item VIII. A normativa não deve permitir um espelhamento no quadro de 
horários para as atividades síncronas. A referência ao horário que a turma está 
“regularmente matriculada” reforça a ideia d
práticas presenciais para o novo modelo remoto. Existe a necessidade de 
redefinição do desenho pedagógico de acordo com a nova realidade das APNPs, 
por exemplo, a substituição da divisão horária de disciplinas anterior à 
por um ciclo de atividades, permitindo ciclos mais curtos, com menor quantidade de 
disciplinas e menor carga horária.
Sobre o § 4º, que estabelece a obrigatoriedade de gravação das atividades 
síncronas, ressalte
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presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga h
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimen
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio. 
E importante que as atividades estão disponibilizadas em meios que os alunos já 
tem conhecimento e se for necessário,  e importante o desenvolvimento de um 
aplicativo ou similar para que as aulas assíncronas fiquem armazenadas. Os 
materiais impressos devem ser levados até os alunos por funcionários com total 
segurança para ambos. 

sugestão de inclusão de incisos que indique as atividades inclusivas.

Todas as atividades realizadas devem ser orientar pelos princípios
acessibilidade, permitindo que todos os estudantes possam compreender as aulas 
e atividades propostas, bem como suas avaliações. 

Proposição de atividades que respeitem as especificidades das modalidades de 
ensino e suas trajetórias, como base nos princípios da politecnia.
Sobre §3 item VIII. A normativa não deve permitir um espelhamento no quadro de 
horários para as atividades síncronas. A referência ao horário que a turma está 
“regularmente matriculada” reforça a ideia de mera transposição de conteúdos e 
práticas presenciais para o novo modelo remoto. Existe a necessidade de 
redefinição do desenho pedagógico de acordo com a nova realidade das APNPs, 
por exemplo, a substituição da divisão horária de disciplinas anterior à 
por um ciclo de atividades, permitindo ciclos mais curtos, com menor quantidade de 
disciplinas e menor carga horária. 
Sobre o § 4º, que estabelece a obrigatoriedade de gravação das atividades 
síncronas, ressalte-se a necessidade de um parecer jurídico com relação ao direito 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

192 

presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 

omo para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
idas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 

respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 

pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 

CNE, ficando vedada a 
daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 

E importante que as atividades estão disponibilizadas em meios que os alunos já 
tem conhecimento e se for necessário,  e importante o desenvolvimento de um 
aplicativo ou similar para que as aulas assíncronas fiquem armazenadas. Os 

impressos devem ser levados até os alunos por funcionários com total 

sugestão de inclusão de incisos que indique as atividades inclusivas. 

Todas as atividades realizadas devem ser orientar pelos princípios da inclusão e 
acessibilidade, permitindo que todos os estudantes possam compreender as aulas 

Proposição de atividades que respeitem as especificidades das modalidades de 
o base nos princípios da politecnia. 

Sobre §3 item VIII. A normativa não deve permitir um espelhamento no quadro de 
horários para as atividades síncronas. A referência ao horário que a turma está 

e mera transposição de conteúdos e 
práticas presenciais para o novo modelo remoto. Existe a necessidade de 
redefinição do desenho pedagógico de acordo com a nova realidade das APNPs, 
por exemplo, a substituição da divisão horária de disciplinas anterior à pandemia 
por um ciclo de atividades, permitindo ciclos mais curtos, com menor quantidade de 

Sobre o § 4º, que estabelece a obrigatoriedade de gravação das atividades 
dico com relação ao direito 
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de imagem dos estudantes e dos profissionais.
Sobre §  6º e 7º, destaca
internet a todos os estudantes e retirar do documento subterfúgios que permitam a 
existência de desigualda
Nesse sentido, o § 7 soa absurdo ao aventar a possibilidade de que o docente e o 
colegiado de curso 
responsável por entregar material impre
deve dizer quais recursos os docentes terão disponíveis caso queiram entregar, por 
exemplo, algum tipo de material aos estudantes.

Rio de Janeiro 

§ 4o, Sugiro trocar a redação de deverão para “poderão”, pois isso de
docente a opção de consentir com os termos de exposição de sua imagem. 
&5o: Sugiro trocar os termos utilizados por "poderão ser gravadas e 
disponibilizadas”, contemplando assim o direito do docente de decidir sobre o uso 
de sua imagem § 7 Caber
algum tipo de material aos estudantes.

Realengo 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
 
§ 1º O SIGAA 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs 
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf c
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e leg
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação en
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módu
Turma Virtual 
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de imagem dos estudantes e dos profissionais. 
Sobre §  6º e 7º, destaca-se, novamente, a necessidade de garantir acesso à 
internet a todos os estudantes e retirar do documento subterfúgios que permitam a 
existência de desigualdades entre os estudantes com a conivência da instituição. 
Nesse sentido, o § 7 soa absurdo ao aventar a possibilidade de que o docente e o 
colegiado de curso - que nada mais é do que um conjunto de professores 
responsável por entregar material impresso aos estudantes. A instituição é que 
deve dizer quais recursos os docentes terão disponíveis caso queiram entregar, por 
exemplo, algum tipo de material aos estudantes. 
§ 4o, Sugiro trocar a redação de deverão para “poderão”, pois isso de
docente a opção de consentir com os termos de exposição de sua imagem. 
&5o: Sugiro trocar os termos utilizados por "poderão ser gravadas e 
disponibilizadas”, contemplando assim o direito do docente de decidir sobre o uso 
de sua imagem § 7 Caberá à instituição providenciar os meios para a entrega de 
algum tipo de material aos estudantes. 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

rientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e leg

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módu
Turma Virtual - SIGAA. 
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se, novamente, a necessidade de garantir acesso à 
internet a todos os estudantes e retirar do documento subterfúgios que permitam a 

des entre os estudantes com a conivência da instituição. 
Nesse sentido, o § 7 soa absurdo ao aventar a possibilidade de que o docente e o 

que nada mais é do que um conjunto de professores - fique 
sso aos estudantes. A instituição é que 

deve dizer quais recursos os docentes terão disponíveis caso queiram entregar, por 

§ 4o, Sugiro trocar a redação de deverão para “poderão”, pois isso deixa que ao 
docente a opção de consentir com os termos de exposição de sua imagem.  
&5o: Sugiro trocar os termos utilizados por "poderão ser gravadas e 
disponibilizadas”, contemplando assim o direito do docente de decidir sobre o uso 

á à instituição providenciar os meios para a entrega de 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 

aprendizagem a serem utilizados; 
organização de atividades que permitam orientações e interações com os 

estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

rientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
om livre acesso, links para obras 

de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas);  

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 
tre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 

orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
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§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias par
síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §7, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.

Niterói 

Falta uma apresentação detalhada do que é o SIGAA.
Importante um momento de apresentação tutorial do AVEA, assim como o 
acompanhamento em tempo real, de modo a garantir a real execução dos 
procedimentos elencados no § 3º.

Realengo 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrig
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos o
dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 
V - proposição de atividades com ou sem med
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da parti
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabal
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual 
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§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias par
síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §7, item II, decidir com o(s) discente(s) 
nvolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.

Falta uma apresentação detalhada do que é o SIGAA. 
Importante um momento de apresentação tutorial do AVEA, assim como o 
acompanhamento em tempo real, de modo a garantir a real execução dos 
procedimentos elencados no § 3º. 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
to dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos o
dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
ntação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

tecnológicas; 
para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 

da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 
A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 

feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA . 
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§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §7, item II, decidir com o(s) discente(s) 
nvolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 

Importante um momento de apresentação tutorial do AVEA, assim como o 
acompanhamento em tempo real, de modo a garantir a real execução dos 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 

atória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 

aprendizagem a serem utilizados; 
organização de atividades que permitam orientações e interações com os 

estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 

, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas);  

iação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 
pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
ntação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
 

cipação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
hos de conclusão de curso ou, projetos 

integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
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§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de dispon
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento

Rio de Janeiro Não há contribuições nesta parte.

Reitoria 

Em reunião dos membros do FEJA (Fórum de Educação de Jovens e Adultos
do IFRJ) ocorrida em 14 de agosto de 2020, no horário das 14h a 16h30,
elencamos algumas questões e sugestões que consideramos important
reflexão e orientação do documento final da APNPs, a saber:
 
Consideramos que a EJA
específicos. Vemos como necessário que a Coordenação da EJA inicie um trabalho
de chamamento dos servidores atuantes no Proeja par
se disponibiliza neste trabalho.
Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá
seguir os procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
 
Inclusão de itens X e XI:
X- todas as atividades realizadas de
inclusão e acessibilidade, permitindo que todos os alunos possam
compreender as aulas e atividades propostas, bem como suas avaliações.
XI- proposição de atividades que respeitem as especificidades das
modalidades de ens
nos princípios da ensino integrado e educação popular.

Pinheiral 

Sei que são tempos novos que estão exigindo novas estratégias de trabalho 
pedagógico e de estudos aos quais os professores, alunos e 
adaptar.  A APNPs podem nesse momento dar conta desse novo processo 
pedagógico.
Nossos filhos estão ansiosos por começar a estudarem interagir com os 
professores e colegas e com a nova dinâmica de trabalho.  Embora saibam que é 
desafiad

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 
âmbito dos campi do IFRJ.
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) s
período de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento esc
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por pe
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§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento
Não há contribuições nesta parte. 
Em reunião dos membros do FEJA (Fórum de Educação de Jovens e Adultos
do IFRJ) ocorrida em 14 de agosto de 2020, no horário das 14h a 16h30,
elencamos algumas questões e sugestões que consideramos important
reflexão e orientação do documento final da APNPs, a saber:

Consideramos que a EJA-EPT necessita de procedimentos mais
específicos. Vemos como necessário que a Coordenação da EJA inicie um trabalho
de chamamento dos servidores atuantes no Proeja para esta construção. O FEJA
se disponibiliza neste trabalho. 
Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá
seguir os procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.

Inclusão de itens X e XI: 
todas as atividades realizadas devem se orientar pelos princípios da

inclusão e acessibilidade, permitindo que todos os alunos possam
compreender as aulas e atividades propostas, bem como suas avaliações.

proposição de atividades que respeitem as especificidades das
modalidades de ensino e suas trajetórias, principalmente da EJA, com base
nos princípios da ensino integrado e educação popular. 
Sei que são tempos novos que estão exigindo novas estratégias de trabalho 
pedagógico e de estudos aos quais os professores, alunos e 
adaptar.  A APNPs podem nesse momento dar conta desse novo processo 
pedagógico. 
Nossos filhos estão ansiosos por começar a estudarem interagir com os 
professores e colegas e com a nova dinâmica de trabalho.  Embora saibam que é 
desafiador. 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 
âmbito dos campi do IFRJ. 

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 
período de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar; 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares); 
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no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

ibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento 

Em reunião dos membros do FEJA (Fórum de Educação de Jovens e Adultos 
do IFRJ) ocorrida em 14 de agosto de 2020, no horário das 14h a 16h30, 
elencamos algumas questões e sugestões que consideramos importantes na 
reflexão e orientação do documento final da APNPs, a saber: 

EPT necessita de procedimentos mais 
específicos. Vemos como necessário que a Coordenação da EJA inicie um trabalho 

a esta construção. O FEJA 

Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá 
seguir os procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

vem se orientar pelos princípios da 
inclusão e acessibilidade, permitindo que todos os alunos possam 
compreender as aulas e atividades propostas, bem como suas avaliações. 

proposição de atividades que respeitem as especificidades das 
ino e suas trajetórias, principalmente da EJA, com base 

Sei que são tempos novos que estão exigindo novas estratégias de trabalho 
pedagógico e de estudos aos quais os professores, alunos e família terá que se 
adaptar.  A APNPs podem nesse momento dar conta desse novo processo 

Nossos filhos estão ansiosos por começar a estudarem interagir com os 
professores e colegas e com a nova dinâmica de trabalho.  Embora saibam que é 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 

(s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares); 

emestre (s) complementar (es) haverá 
 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
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§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente; 
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser apro
para integralização das disciplinas dos cursos;
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das 
pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
propostos no planejamento das mesmas, em consonância com
curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 
com os 
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de c
ser implementado após a concordância da mesma. 
 
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 
 
Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvida
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a ad
e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desi
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por obj
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curricul
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
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§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente;  

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser apro
para integralização das disciplinas dos cursos; 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
propostos no planejamento das mesmas, em consonância com
curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 

estudantes e incentivá-los a permanecer nos estudos.

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de c
ser implementado após a concordância da mesma.  

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvida
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
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§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 

medidas de enfrentamento à 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os componentes 
curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 

los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS - APNPs 

se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 

equação de tais atividades às suas especificidades 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 

gualdades estruturais da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

ares para desenvolvimento das habilidades e competências 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
ratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
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competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - prio
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se co
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de
curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser m
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela ofe
II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orie
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdiscipli
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para
indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA d
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validad
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
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competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orie
sanitárias. 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA d
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
ecuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 

horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
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manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

rizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
nfundindo com a adoção, adaptação ou 

transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 

componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 

ediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
rta de chips de internet; 

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 

as pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
ecuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 

horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
como, por exemplo, as atividades experimentais 

e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais.  
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§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigê
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes q
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) re
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário.
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de p
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educ
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validaçã
das práticas profissionais de estágio.
 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas c
de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obriga
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos ob
dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas,
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 
V - proposição de atividades com ou sem medi
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
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§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validaçã
das práticas profissionais de estágio. 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
o dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas c
de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

rganização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos ob
dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
tação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

tecnológicas; 
para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 

da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 
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ncia destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 

ue não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 

sponsável(is) pelas APNPs com 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 

lanos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 

CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 

tória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 

aprendizagem a serem utilizados; 
rganização de atividades que permitam orientações e interações com os 

estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 

conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas);  

ação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 
pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
tação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
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VIII – A devolutiva acerca da partic
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalh
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida n
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponib
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 
 
Art. 5º A
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliaçã
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componen
devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e 
a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarre
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 
mapa conceitual, etc.), evitando somente realização d
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 
processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
as especificidades dos estudantes e a 
articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por meio de 
APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
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A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 

feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA. 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e 
a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 
mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 
processo de aprendizagem. 

o caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a 
articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por meio de 
APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
 foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 

curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
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ipação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
os de conclusão de curso ou, projetos 

integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

o âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

ilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.  

avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 

o presencial posterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 

te curricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e 
a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 

tando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 

e prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 

o caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, também, 
integração curricular, a fim de promover a 

articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por meio de 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 

curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
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colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equival
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de ensino, 
organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem 
baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino
de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recom
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de 
recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não p
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do
inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o ret
destas serem retomadas.
 
Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao ate
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
 
 
DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs.
 
Art. 12º No re
ações: 
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colegiado do curso e/ou do professor responsável.  
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equival
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de ensino, 
organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem 
baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino

ma equânime, salvo determinação legal em contrário.

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recom
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 

sino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de 
recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não p
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 

anização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 
inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas. 

Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

STRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 

balhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 
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§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de ensino, 
organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem 
baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino-aprendizagem 

ma equânime, salvo determinação legal em contrário. 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as APNPs 
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 

sino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 

anização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
curso às necessidades específicas que 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 

orno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 

STRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 

balhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ações com atividades específicas para a 

retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

torno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 
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I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 
social; 
II - momen
ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante 
presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar 
o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares dos 
cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias para 
continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos.
 
§ 2º A referência para 
executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.
 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógic
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação 
simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração 
de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o 
atendimento da carga horá
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes.
 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, caracterizada 
pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos curso
aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares previstos nos 
PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos compo
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a 
justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao P
 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
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acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 

como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem 
ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas 
presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar 
o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares dos 
cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias para 
continuidade da formação acadêmica do estudante;  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógic
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação 
simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração 
de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o 
atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes.

AS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, caracterizada 
pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos curso
aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares previstos nos 
PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a 
justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
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acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

to formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem 
ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
o período de suspensão das aulas 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar 
o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares dos 
cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias para 

voltadas à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 

o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
APNPs e no SIGAA, em 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação 
simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração 
de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes. 

AS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, caracterizada 
pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos cursos poderão 
aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares previstos nos 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

nentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a 
justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
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Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização 
das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem r
presencial.
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curri
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  
 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentár
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros 
materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Dire
Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica 
(DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados a
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá a
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu 
uso, cópia, edição e/ou divulgação
existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante 
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser 
aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação 
específica junto à Pró
Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, 
pela PROEN.

Rio de Janeiro 

Art. 3º, par. 3º, item III: Processo muito trabalhoso e
professores podem se sentir desencorajados a realizar adaptações profundas nas 
atividades presenciais para elaborar APNPs, o que seria extremamente bem
visto que terão que utilizar um tempo considerável indicando as alteraçõ
propostas.
Art. 3º, par. 3º, item VII: Definir ou sugerir a frequência de um "contato constante".
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Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização 
das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem r
presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros 
materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Dire
Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica 
(DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu 
uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios 
existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante 
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser 
aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação 
específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e 
Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, 
pela PROEN. 
Art. 3º, par. 3º, item III: Processo muito trabalhoso e de retorno duvidoso. Os 
professores podem se sentir desencorajados a realizar adaptações profundas nas 
atividades presenciais para elaborar APNPs, o que seria extremamente bem
visto que terão que utilizar um tempo considerável indicando as alteraçõ
propostas. 
Art. 3º, par. 3º, item VII: Definir ou sugerir a frequência de um "contato constante".
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Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização 
das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
culares oferecidos com APNP no 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros 
materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria 
Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica 

Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

o IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 

dvertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu 

, em parte ou no todo, por quaisquer meios 
existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante 
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser 

se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e 
 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, 

de retorno duvidoso. Os 
professores podem se sentir desencorajados a realizar adaptações profundas nas 
atividades presenciais para elaborar APNPs, o que seria extremamente bem-vindo, 
visto que terão que utilizar um tempo considerável indicando as alterações 

Art. 3º, par. 3º, item VII: Definir ou sugerir a frequência de um "contato constante". 
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Art. 3º, par. 4º: E no caso de alunos menores de idade?

Realengo 

O uso de qualquer plataforma digital deve passar por uma ampla discussão na 
comunidade ac
usuários, que podem ser utilizados para fins comerciais. O Moodle poderia ser uma 
ferramenta suficiente (é um software livre), no entanto foi apresentado que utiliza 
mais dados de Internet do que 
dados e autonomia tecnológica é importante, por isso precisamos nos atentar a 
essa questão da plataforma.
Atividades síncronas em horário diverso do ofertado deve ser um acordo entre 
turma e professor, o que parec
acordado entre todos os estudantes e docentes? Uma minoria pode ser 
pressionada para concordar pela mudança de horário. Atentar
havendo a conclusão de que é o melhor é retirar atividades síncron
pois é difícil garantir um consenso de novo horário para todos, além da dificuldade 
de conexão para muitos em atividades síncronas.
Para pessoas com dificuldade de acesso
à Internet, material impresso realmente resolve e aconteceria? Que qua
esse ensino utilizando
apenas material impresso? Qual a logística dessa ideia da ida presencial dos 
estudantes até o campus?
Sobre o uso de material impresso, precisamos ter muita atenção. De que forma 
esses estudantes seriam avaliados? Não exis
impresso. Nem todas as situações são resolvidas por acesso via equipamentos e 
acesso à Internet por chips, pela via institucional, não é suficiente. Suscitamos o 
questionamento sobre os estudantes que não têm qualquer acesso à 
seu local de moradia, considerando que o material impresso é insuficiente para 
uma boa relação de ensino

Pinheiral 

Sei que são tempos novos que estão exigindo novas estratégias de trabalho 
pedagógico e de estudos aos quais os 
adaptar.  A APNPs podem nesse momento dar conta desse novo processo 
pedagógico.
Nossos filhos estão ansiosos por começar a estudarem interagir com os 
professores e colegas e com a nova dinâmica de trabalho.  Embora
desafiador.

Pinheiral 

Sei que são tempos novos que estão exigindo novas estratégias de trabalho 
pedagógico e de estudos aos quais os professores, alunos e família terá que se 
adaptar.  A APNPs podem nesse momento dar conta desse novo process
pedagógico.
Nossos filhos estão ansiosos por começar a estudarem interagir com os 
professores e colegas e com a nova dinâmica de trabalho.  Embora saibam que é 
desafiador.

Rio de Janeiro 

Sobre o § 4º 
docente”, uma vez que o ofício pedagógico é uma prática coletiva e as questões
concernentes a ele não podem ser objeto de apreciação individual de cada 
docente.
É necessário pensar coletivamente sobre tais questões, assim como todo o
processo 
razão da pandemia.
Sobre § 5º 
garantido. Sendo assim, a eventual distribuição de material físico deve ser 
complementar, e
não substitutiva, ao acesso às atividades pedagógicas síncronas ou assíncronas 
em 
plataformas virtuais.
Sobre § 6º e 7º 
atividades síncronas. É necessário explicitar de forma mais clara o que se e
por 
“sobrecarga” e “sobreposição” de APNPs, pois não se pode pressupor que os 
docentes têm
a mesma percepção sobre a questão. É fundamental estabelecer um limite máximo 
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Art. 3º, par. 4º: E no caso de alunos menores de idade? 
O uso de qualquer plataforma digital deve passar por uma ampla discussão na 
comunidade acadêmica, por conta da segurança das informações e dados dos 
usuários, que podem ser utilizados para fins comerciais. O Moodle poderia ser uma 
ferramenta suficiente (é um software livre), no entanto foi apresentado que utiliza 
mais dados de Internet do que Google Classroom. O debate da segurança de 
dados e autonomia tecnológica é importante, por isso precisamos nos atentar a 
essa questão da plataforma. 
Atividades síncronas em horário diverso do ofertado deve ser um acordo entre 
turma e professor, o que parece interessante. Mas como se comprova que foi 
acordado entre todos os estudantes e docentes? Uma minoria pode ser 
pressionada para concordar pela mudança de horário. Atentar
havendo a conclusão de que é o melhor é retirar atividades síncron
pois é difícil garantir um consenso de novo horário para todos, além da dificuldade 
de conexão para muitos em atividades síncronas. 
Para pessoas com dificuldade de acesso 
à Internet, material impresso realmente resolve e aconteceria? Que qua
esse ensino utilizando 
apenas material impresso? Qual a logística dessa ideia da ida presencial dos 
estudantes até o campus? 
Sobre o uso de material impresso, precisamos ter muita atenção. De que forma 
esses estudantes seriam avaliados? Não existe feedback sobre o material 
impresso. Nem todas as situações são resolvidas por acesso via equipamentos e 
acesso à Internet por chips, pela via institucional, não é suficiente. Suscitamos o 
questionamento sobre os estudantes que não têm qualquer acesso à 
seu local de moradia, considerando que o material impresso é insuficiente para 
uma boa relação de ensino-aprendizagem. 
Sei que são tempos novos que estão exigindo novas estratégias de trabalho 
pedagógico e de estudos aos quais os professores, alunos e família terá que se 
adaptar.  A APNPs podem nesse momento dar conta desse novo processo 
pedagógico. 
Nossos filhos estão ansiosos por começar a estudarem interagir com os 
professores e colegas e com a nova dinâmica de trabalho.  Embora
desafiador. 
Sei que são tempos novos que estão exigindo novas estratégias de trabalho 
pedagógico e de estudos aos quais os professores, alunos e família terá que se 
adaptar.  A APNPs podem nesse momento dar conta desse novo process
pedagógico. 
Nossos filhos estão ansiosos por começar a estudarem interagir com os 
professores e colegas e com a nova dinâmica de trabalho.  Embora saibam que é 
desafiador. 
Sobre o § 4º - A redação deve ser “cabe às equipes” em substituiçã
docente”, uma vez que o ofício pedagógico é uma prática coletiva e as questões
concernentes a ele não podem ser objeto de apreciação individual de cada 
docente. 
É necessário pensar coletivamente sobre tais questões, assim como todo o
processo de implantação deste regime de trabalho pedagógico diferenciado em
razão da pandemia. 
Sobre § 5º - todos os estudantes devem ter o acesso às tecnologias digitais
garantido. Sendo assim, a eventual distribuição de material físico deve ser 
complementar, e 

o substitutiva, ao acesso às atividades pedagógicas síncronas ou assíncronas 

plataformas virtuais. 
Sobre § 6º e 7º - Importante haver na normativa um limite diário e semanal às
atividades síncronas. É necessário explicitar de forma mais clara o que se e

“sobrecarga” e “sobreposição” de APNPs, pois não se pode pressupor que os 
docentes têm 
a mesma percepção sobre a questão. É fundamental estabelecer um limite máximo 
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O uso de qualquer plataforma digital deve passar por uma ampla discussão na 
adêmica, por conta da segurança das informações e dados dos 

usuários, que podem ser utilizados para fins comerciais. O Moodle poderia ser uma 
ferramenta suficiente (é um software livre), no entanto foi apresentado que utiliza 

Google Classroom. O debate da segurança de 
dados e autonomia tecnológica é importante, por isso precisamos nos atentar a 

Atividades síncronas em horário diverso do ofertado deve ser um acordo entre 
e interessante. Mas como se comprova que foi 

acordado entre todos os estudantes e docentes? Uma minoria pode ser 
pressionada para concordar pela mudança de horário. Atentar-se a esse ponto, 
havendo a conclusão de que é o melhor é retirar atividades síncronas de questão, 
pois é difícil garantir um consenso de novo horário para todos, além da dificuldade 

à Internet, material impresso realmente resolve e aconteceria? Que qualidade tem 

apenas material impresso? Qual a logística dessa ideia da ida presencial dos 

Sobre o uso de material impresso, precisamos ter muita atenção. De que forma 
te feedback sobre o material 

impresso. Nem todas as situações são resolvidas por acesso via equipamentos e 
acesso à Internet por chips, pela via institucional, não é suficiente. Suscitamos o 
questionamento sobre os estudantes que não têm qualquer acesso à Internet por 
seu local de moradia, considerando que o material impresso é insuficiente para 

Sei que são tempos novos que estão exigindo novas estratégias de trabalho 
professores, alunos e família terá que se 

adaptar.  A APNPs podem nesse momento dar conta desse novo processo 

Nossos filhos estão ansiosos por começar a estudarem interagir com os 
professores e colegas e com a nova dinâmica de trabalho.  Embora saibam que é 

Sei que são tempos novos que estão exigindo novas estratégias de trabalho 
pedagógico e de estudos aos quais os professores, alunos e família terá que se 
adaptar.  A APNPs podem nesse momento dar conta desse novo processo 

Nossos filhos estão ansiosos por começar a estudarem interagir com os 
professores e colegas e com a nova dinâmica de trabalho.  Embora saibam que é 

A redação deve ser “cabe às equipes” em substituição a “cabe ao 
docente”, uma vez que o ofício pedagógico é uma prática coletiva e as questões 
concernentes a ele não podem ser objeto de apreciação individual de cada 

É necessário pensar coletivamente sobre tais questões, assim como todo o 
de implantação deste regime de trabalho pedagógico diferenciado em 

todos os estudantes devem ter o acesso às tecnologias digitais 
garantido. Sendo assim, a eventual distribuição de material físico deve ser 

o substitutiva, ao acesso às atividades pedagógicas síncronas ou assíncronas 

Importante haver na normativa um limite diário e semanal às 
atividades síncronas. É necessário explicitar de forma mais clara o que se entende 

“sobrecarga” e “sobreposição” de APNPs, pois não se pode pressupor que os 

a mesma percepção sobre a questão. É fundamental estabelecer um limite máximo 
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de 
horas diárias para as atividades síncronas para evitar a sobrecarga aos aluno
argumentação baseia
reuniões
virtuais, provocando esgotamento mental pela ausência da comunicação verbal, 
exigindo,
portanto, mais atenção. Somado a este fator, ainda há o estresse provocado pelo
confinamento e demais dificuldades dificuldades decorrentes da pandemia.
Sobre § 9º 
de acordo com o novo contexto de APNPs emergenciais devido à pandemia de 
Covid-19,
havendo possibilida
oferta 
remota de ensino. É necessário estudar a possibilidade de quebra de pré
de 
disciplinas que tenham rigidez na organização de seus componentes curriculares,
oferecendo maior flex
momento.
Sobre § 10º 
colegiados de cursos, para o retorno presencial (híbrido ou integral) para não haver
sobrecarga dos laboratórios.
Sobre § 12º 
referente aos estudantes com necessidades especiais? É necessário esclarecer 
melhor no
texto. 

Realengo 

No caso de atividades síncronas, acho necessário gravar para garantir o acesso ao
conteúdo para aqueles que não puderem participar na hora da gravação, ou 
mesmo para os estudantes revisarem o conteúdo. Entretanto, aqueles que 
estiverem presentes podem não consentir na gravação. Sendo assim, acho 
interessante deixar evidente que, dada a
acessibilidade, aqueles que não consentirem na gravação não devem participar da 
atividade síncrona, porém terão acesso integral à gravação posteriormente, ou algo 
nesse sentido.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Nada a acrescentar

Realengo Concordo!

Realengo 

→ No parágrafo 3o
, há a proposta do uso do Google Classroom. Tal plataforma é do Google, e o uso 
de 
qualquer plataforma deve passar por uma discussão na comunidade acadêmica, 
pela segurança das
informações e dados dos 
O Moodle poderia ser
uma ferramenta suficiente (é um software livre), no entanto foi apresentado que 
utiliza mais dados de
Internet do que Google Classroom. O debate da segurança de dados e autonomia
tecnológica é
importante, por isso precisamos nos atentar a essa questão da plataforma.
→ No parágrafo 3o
, VIII, fala das atividades síncronas em horário diverso do ofertado deve ser um
acordo entre turma e professor, o que parece interessante. Mas como 
que foi acordado
entre todos os estudantes e docentes? Uma minoria pode ser pressionada para 
concordar pela mudança
de horário. Atentar
retirar atividades
síncronas de questão, pois é dif
todos, além da
dificuldade de conexão para muitos em atividades síncronas.
→ No parágrafo 6o
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horas diárias para as atividades síncronas para evitar a sobrecarga aos aluno
argumentação baseia-se em estudos que demonstram o caráter cansativo de 
reuniões 
virtuais, provocando esgotamento mental pela ausência da comunicação verbal, 
exigindo, 
portanto, mais atenção. Somado a este fator, ainda há o estresse provocado pelo
onfinamento e demais dificuldades dificuldades decorrentes da pandemia.

Sobre § 9º - O estudante poderia ter a opção de montar seu quadro de disciplinas,
de acordo com o novo contexto de APNPs emergenciais devido à pandemia de 

19, 
havendo possibilidade de trancamento de disciplina ou matrícula enquanto durar a 

remota de ensino. É necessário estudar a possibilidade de quebra de pré

disciplinas que tenham rigidez na organização de seus componentes curriculares,
oferecendo maior flexibilização aos estudantes dada a excepcionalidade do 
momento. 
Sobre § 10º - É necessário um planejamento institucional, não restrito aos
colegiados de cursos, para o retorno presencial (híbrido ou integral) para não haver
sobrecarga dos laboratórios. 

§ 12º - No que consistiria um plano de estudos individualizado? Seria
referente aos estudantes com necessidades especiais? É necessário esclarecer 
melhor no 

No caso de atividades síncronas, acho necessário gravar para garantir o acesso ao
conteúdo para aqueles que não puderem participar na hora da gravação, ou 
mesmo para os estudantes revisarem o conteúdo. Entretanto, aqueles que 
estiverem presentes podem não consentir na gravação. Sendo assim, acho 
interessante deixar evidente que, dada a necessidade de gravação para 
acessibilidade, aqueles que não consentirem na gravação não devem participar da 
atividade síncrona, porém terão acesso integral à gravação posteriormente, ou algo 
nesse sentido. 

Nada a acrescentar 
Concordo! 

 No parágrafo 3o 
, há a proposta do uso do Google Classroom. Tal plataforma é do Google, e o uso 

qualquer plataforma deve passar por uma discussão na comunidade acadêmica, 
pela segurança das 
informações e dados dos usuários, que podem ser utilizados para fins comerciais. 
O Moodle poderia ser 
uma ferramenta suficiente (é um software livre), no entanto foi apresentado que 
utiliza mais dados de 
Internet do que Google Classroom. O debate da segurança de dados e autonomia
tecnológica é 
importante, por isso precisamos nos atentar a essa questão da plataforma.

 No parágrafo 3o 
, VIII, fala das atividades síncronas em horário diverso do ofertado deve ser um
acordo entre turma e professor, o que parece interessante. Mas como 
que foi acordado 
entre todos os estudantes e docentes? Uma minoria pode ser pressionada para 
concordar pela mudança 
de horário. Atentar-se a esse ponto, havendo a conclusão de que é o melhor é 
retirar atividades 
síncronas de questão, pois é difícil garantir um consenso de novo horário para 
todos, além da 
dificuldade de conexão para muitos em atividades síncronas.

 No parágrafo 6o 
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horas diárias para as atividades síncronas para evitar a sobrecarga aos alunos. Tal 
se em estudos que demonstram o caráter cansativo de 

virtuais, provocando esgotamento mental pela ausência da comunicação verbal, 

portanto, mais atenção. Somado a este fator, ainda há o estresse provocado pelo 
onfinamento e demais dificuldades dificuldades decorrentes da pandemia. 

O estudante poderia ter a opção de montar seu quadro de disciplinas, 
de acordo com o novo contexto de APNPs emergenciais devido à pandemia de 

de de trancamento de disciplina ou matrícula enquanto durar a 

remota de ensino. É necessário estudar a possibilidade de quebra de pré-requisitos 

disciplinas que tenham rigidez na organização de seus componentes curriculares, 
ibilização aos estudantes dada a excepcionalidade do 

É necessário um planejamento institucional, não restrito aos 
colegiados de cursos, para o retorno presencial (híbrido ou integral) para não haver 

No que consistiria um plano de estudos individualizado? Seria 
referente aos estudantes com necessidades especiais? É necessário esclarecer 

No caso de atividades síncronas, acho necessário gravar para garantir o acesso ao 
conteúdo para aqueles que não puderem participar na hora da gravação, ou 
mesmo para os estudantes revisarem o conteúdo. Entretanto, aqueles que 
estiverem presentes podem não consentir na gravação. Sendo assim, acho 

necessidade de gravação para 
acessibilidade, aqueles que não consentirem na gravação não devem participar da 
atividade síncrona, porém terão acesso integral à gravação posteriormente, ou algo 

, há a proposta do uso do Google Classroom. Tal plataforma é do Google, e o uso 

qualquer plataforma deve passar por uma discussão na comunidade acadêmica, 

usuários, que podem ser utilizados para fins comerciais. 

uma ferramenta suficiente (é um software livre), no entanto foi apresentado que 

Internet do que Google Classroom. O debate da segurança de dados e autonomia 

importante, por isso precisamos nos atentar a essa questão da plataforma. 

, VIII, fala das atividades síncronas em horário diverso do ofertado deve ser um 
acordo entre turma e professor, o que parece interessante. Mas como se comprova 

entre todos os estudantes e docentes? Uma minoria pode ser pressionada para 

se a esse ponto, havendo a conclusão de que é o melhor é 

ícil garantir um consenso de novo horário para 

dificuldade de conexão para muitos em atividades síncronas. 
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, questionamos o uso de material impresso. Para pessoas com dificuldade de 
acesso 
à Internet, material impresso real
esse ensino utilizando
apenas material impresso? Qual a logística dessa ideia da ida presencial dos 
estudantes até o campus?
De que forma esses estudantes seriam avaliados? Não existe feedback sobre o 
material
todas as situações são resolvidas por acesso via equipamentos e acesso à Internet 
por chips, pela via
institucional, não é suficiente. Suscitamos o questionamento sobre os estudantes 
que não têm qualquer
acesso à Internet por seu local de mo
é insuficiente para
uma boa relação de ensino

Realengo 

Artigo 3:
No parágrafo 2, há a proposta do uso do Google Classroom. Tal plataforma é do 
Google, e o uso de qualquer plataforma deve passar por
comunidade acadêmica, pela segurança das informações e dados dos usuários, 
que podem ser utilizados para fins comerciais. O Moodle poderia ser uma 
ferramenta suficiente (é um software livre), no entanto foi apresentado que utiliza 
mais da
dados e autonomia tecnológica é importante, por isso precisamos nos atentar a 
essa questão da plataforma.
No parágrafo 3, VIII, fala das atividades síncronas em horário diverso do ofertado 
deve ser um acordo entre turma e professor, o que parece interessante. Mas como 
se comprova que foi acordado entre todos os estudantes e docentes? Uma minoria 
pode ser pressionada para concordar pela mudança de horário. Atentar
ponto, havendo a co
questão, pois é difícil garantir um consenso de novo horário para todos, além da 
dificuldade de conexão para muitos em atividades síncronas.
No parágrafo 6o , temos que questionar o uso de materia
com dificuldade de acesso à Internet, material impresso realmente resolve e 
aconteceria? Que qualidade tem esse ensino utilizando apenas material impresso? 
Qual a logística dessa ideia da ida presencial dos estudantes até o campus?
que forma esses estudantes seriam avaliados? Não existe feedback sobre o 
material impresso. Nem todas as situações são resolvidas por acesso via 
equipamentos e acesso à Internet por chips, pela via institucional, não é suficiente. 
Suscitamos o question
Internet por seu local de moradia, considerando que o material impresso é 
insuficiente para uma boa relação de ensino

Realengo 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presencia
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, junt
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação 
adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
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, questionamos o uso de material impresso. Para pessoas com dificuldade de 

à Internet, material impresso realmente resolve e aconteceria? Que qualidade tem 
esse ensino utilizando 
apenas material impresso? Qual a logística dessa ideia da ida presencial dos 
estudantes até o campus? 
De que forma esses estudantes seriam avaliados? Não existe feedback sobre o 
material impresso. Nem 
todas as situações são resolvidas por acesso via equipamentos e acesso à Internet 
por chips, pela via 
institucional, não é suficiente. Suscitamos o questionamento sobre os estudantes 
que não têm qualquer 
acesso à Internet por seu local de moradia, considerando que o material impresso 
é insuficiente para 
uma boa relação de ensino-aprendizagem. 
Artigo 3: 
No parágrafo 2, há a proposta do uso do Google Classroom. Tal plataforma é do 
Google, e o uso de qualquer plataforma deve passar por
comunidade acadêmica, pela segurança das informações e dados dos usuários, 
que podem ser utilizados para fins comerciais. O Moodle poderia ser uma 
ferramenta suficiente (é um software livre), no entanto foi apresentado que utiliza 
mais dados de Internet do que Google Classroom. O debate da segurança de 
dados e autonomia tecnológica é importante, por isso precisamos nos atentar a 
essa questão da plataforma. 
No parágrafo 3, VIII, fala das atividades síncronas em horário diverso do ofertado 
eve ser um acordo entre turma e professor, o que parece interessante. Mas como 

se comprova que foi acordado entre todos os estudantes e docentes? Uma minoria 
pode ser pressionada para concordar pela mudança de horário. Atentar
ponto, havendo a conclusão de que é o melhor é retirar atividades síncronas de 
questão, pois é difícil garantir um consenso de novo horário para todos, além da 
dificuldade de conexão para muitos em atividades síncronas.
No parágrafo 6o , temos que questionar o uso de materia
com dificuldade de acesso à Internet, material impresso realmente resolve e 
aconteceria? Que qualidade tem esse ensino utilizando apenas material impresso? 
Qual a logística dessa ideia da ida presencial dos estudantes até o campus?
que forma esses estudantes seriam avaliados? Não existe feedback sobre o 
material impresso. Nem todas as situações são resolvidas por acesso via 
equipamentos e acesso à Internet por chips, pela via institucional, não é suficiente. 
Suscitamos o questionamento sobre os estudantes que não têm qualquer acesso à 
Internet por seu local de moradia, considerando que o material impresso é 
insuficiente para uma boa relação de ensino-aprendizagem.
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presencia
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
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, questionamos o uso de material impresso. Para pessoas com dificuldade de 

mente resolve e aconteceria? Que qualidade tem 

apenas material impresso? Qual a logística dessa ideia da ida presencial dos 

De que forma esses estudantes seriam avaliados? Não existe feedback sobre o 

todas as situações são resolvidas por acesso via equipamentos e acesso à Internet 

institucional, não é suficiente. Suscitamos o questionamento sobre os estudantes 

radia, considerando que o material impresso 

No parágrafo 2, há a proposta do uso do Google Classroom. Tal plataforma é do 
Google, e o uso de qualquer plataforma deve passar por uma discussão na 
comunidade acadêmica, pela segurança das informações e dados dos usuários, 
que podem ser utilizados para fins comerciais. O Moodle poderia ser uma 
ferramenta suficiente (é um software livre), no entanto foi apresentado que utiliza 

dos de Internet do que Google Classroom. O debate da segurança de 
dados e autonomia tecnológica é importante, por isso precisamos nos atentar a 

No parágrafo 3, VIII, fala das atividades síncronas em horário diverso do ofertado 
eve ser um acordo entre turma e professor, o que parece interessante. Mas como 

se comprova que foi acordado entre todos os estudantes e docentes? Uma minoria 
pode ser pressionada para concordar pela mudança de horário. Atentar-se a esse 

nclusão de que é o melhor é retirar atividades síncronas de 
questão, pois é difícil garantir um consenso de novo horário para todos, além da 
dificuldade de conexão para muitos em atividades síncronas. 
No parágrafo 6o , temos que questionar o uso de material impresso. Para pessoas 
com dificuldade de acesso à Internet, material impresso realmente resolve e 
aconteceria? Que qualidade tem esse ensino utilizando apenas material impresso? 
Qual a logística dessa ideia da ida presencial dos estudantes até o campus? De 
que forma esses estudantes seriam avaliados? Não existe feedback sobre o 
material impresso. Nem todas as situações são resolvidas por acesso via 
equipamentos e acesso à Internet por chips, pela via institucional, não é suficiente. 

amento sobre os estudantes que não têm qualquer acesso à 
Internet por seu local de moradia, considerando que o material impresso é 

aprendizagem. 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

amente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 

do corpo docente e discente para uso 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 

aprendizagem a serem utilizados; 
organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
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estudantes e os professores e
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de seleção e apresent
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identi
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as at
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melh
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por mei
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo form
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.

Realengo 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. I 
que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle institucional e
Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o desenvolvimento 
das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem (AVEA).
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais.
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docente
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo
senso de comunidade virtual;
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas; IV 
apresentação de materiais em formato digital já 
livros em pdf com livre acesso, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 
devidamente identificados nas normas corretas de citações 
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estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantin
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por mei
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA. 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo form
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. I - O módulo “Turma Virtual” 
que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle institucional e
Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o desenvolvimento 
das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem (AVEA). 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais. 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo
senso de comunidade virtual; 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas; IV 
apresentação de materiais em formato digital já disponíveis na internet, tais como 
livros em pdf com livre acesso, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 
devidamente identificados nas normas corretas de citações 
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dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
 

ação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 

ficados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas);  

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 
pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 

orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

ividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
orar, de acordo com os 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
O módulo “Turma Virtual” 

que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle institucional e o Google 
Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o desenvolvimento 
das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 

s, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
aprendizagem a serem utilizados; 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas; IV - realização de seleção e 

disponíveis na internet, tais como 
livros em pdf com livre acesso, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 
devidamente identificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais ( 
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ABNT e demais normas e legislações correlatas);
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão e
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; VIII 
da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser feita para todos os 
discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os objetivos de 
aprendizagem.
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para grav
Turma Virtual 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o in
síncronas.
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.

Rio de Janeiro 

Sobre §3 item VIII. A normativa não deve permitir um espelhamento no quadro de
horários para as atividades síncronas. A referência ao hor
“regularmente matriculada” reforça a ideia de mera transposição de conteúdos e 
práticas
presenciais para o novo modelo remoto. Existe a necessidade de redefinição do 
desenho
pedagógico de acordo com a nova realidade das APNPs, por exe
substituição da
divisão horária de disciplinas anterior à pandemia por um ciclo de atividades, 
permitindo
ciclos mais curtos, com menor quantidade de disciplinas e menor carga horária.
Sobre o § 4º, que estabelece a obrigatoriedade de gravação das 
síncronas, ressalte
de 
imagem dos estudantes e dos profissionais.
Sobre § 6º e 7º, destaca
internet a todos os estudantes e retirar 
existência de desigualdades entre os estudantes com a conivência da instituição. 
Nesse 
sentido, o § 7 soa absurdo ao aventar a possibilidade de que o docente e o 
colegiado de
curso - que nada mais é do que um conjun
entregar material impresso aos estudantes. A instituição é que deve dizer quais 
recursos os
docentes terão disponíveis caso queiram entregar, por exemplo, algum tipo de 
material aos
estudantes.

Engenheiro Paulo de 
Frontin CONCORDO

Pinheiral 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom Erica: não reconhecer o Google Classroom 
como ferramenta oficial, considera que o SIGAA contempla esta necessidade jun
ao Moodle.Sabrina: concorda com a docente. Cilmar:  vigoram como as únicas 
plataformas digitais para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas 
como Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). Amanda: documento 
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ABNT e demais normas e legislações correlatas); 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão e
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; VIII 
da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser feita para todos os 
discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os objetivos de 

ndizagem. 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA. 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas. 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente( s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.
Sobre §3 item VIII. A normativa não deve permitir um espelhamento no quadro de
horários para as atividades síncronas. A referência ao hor
“regularmente matriculada” reforça a ideia de mera transposição de conteúdos e 

 
presenciais para o novo modelo remoto. Existe a necessidade de redefinição do 
desenho 
pedagógico de acordo com a nova realidade das APNPs, por exe
substituição da 
divisão horária de disciplinas anterior à pandemia por um ciclo de atividades, 
permitindo 
ciclos mais curtos, com menor quantidade de disciplinas e menor carga horária.
Sobre o § 4º, que estabelece a obrigatoriedade de gravação das 
síncronas, ressalte-se a necessidade de um parecer jurídico com relação ao direito 

imagem dos estudantes e dos profissionais. 
Sobre § 6º e 7º, destaca-se, novamente, a necessidade de garantir acesso à
internet a todos os estudantes e retirar do documento subterfúgios que permitam a
existência de desigualdades entre os estudantes com a conivência da instituição. 

sentido, o § 7 soa absurdo ao aventar a possibilidade de que o docente e o 
colegiado de 

que nada mais é do que um conjunto de professores 
entregar material impresso aos estudantes. A instituição é que deve dizer quais 
recursos os 
docentes terão disponíveis caso queiram entregar, por exemplo, algum tipo de 
material aos 
estudantes. 

CONCORDO 
§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom Erica: não reconhecer o Google Classroom 
como ferramenta oficial, considera que o SIGAA contempla esta necessidade jun
ao Moodle.Sabrina: concorda com a docente. Cilmar:  vigoram como as únicas 
plataformas digitais para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas 
como Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). Amanda: documento 
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proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

e no diário de classe do SIGAA; 
pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 

orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; VIII – A devolutiva acerca 
da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser feita para todos os 
discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os objetivos de 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 

ação e disponibilização do link de acesso no módulo 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 

ício das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 

º, §6, item II, decidir com o(s) discente( s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 
Sobre §3 item VIII. A normativa não deve permitir um espelhamento no quadro de 
horários para as atividades síncronas. A referência ao horário que a turma está 
“regularmente matriculada” reforça a ideia de mera transposição de conteúdos e 

presenciais para o novo modelo remoto. Existe a necessidade de redefinição do 

pedagógico de acordo com a nova realidade das APNPs, por exemplo, a 

divisão horária de disciplinas anterior à pandemia por um ciclo de atividades, 

ciclos mais curtos, com menor quantidade de disciplinas e menor carga horária. 
Sobre o § 4º, que estabelece a obrigatoriedade de gravação das atividades 

se a necessidade de um parecer jurídico com relação ao direito 

se, novamente, a necessidade de garantir acesso à 
do documento subterfúgios que permitam a 

existência de desigualdades entre os estudantes com a conivência da instituição. 

sentido, o § 7 soa absurdo ao aventar a possibilidade de que o docente e o 

to de professores - fique responsável por 
entregar material impresso aos estudantes. A instituição é que deve dizer quais 

docentes terão disponíveis caso queiram entregar, por exemplo, algum tipo de 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom Erica: não reconhecer o Google Classroom 
como ferramenta oficial, considera que o SIGAA contempla esta necessidade junto 
ao Moodle.Sabrina: concorda com a docente. Cilmar:  vigoram como as únicas 
plataformas digitais para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas 
como Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). Amanda: documento 
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não cita ferramentas digita
III - postagem obrigatória do Plano de Atividades 
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo 
docente do plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e 
recursos tecnológicos 
tecnológicos no decorrer do texto. a serem utilizados, indicando o que será 
diferente nas APNPs em relação ao que havia sido planejado para o 
desenvolvimento das atividades presenciais;
IV - orientação aos 
aos objetivos da disciplina e como serão avaliadas;
VII - realização de contato constante entre o docente e os estudantes para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferra
tecnológicas;
 
OBS: Atividades síncronas de plantões de atendimento, previamente estabelecidos 
e obedecendo aos critérios construídos com estudantes.
VIII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
em que a turma es
distintos desde que haja acordo entre todos os estudantes e o docente. João: 
excluir este item. Pensando nas atividades em telas no decorrer do dia. Anderson: 
A equivalência de nosso campus com 
favorável a manter o txto pela restrição de ter aula em 3 turnos. João: Então seria  
não acontecer fora do horário de aula, A preocupação é com o espelhamento dos 
horários. Ressaltar as restrições para o campus planejar
Coordenador e DE precisam estar ciente dos horários utilizados. 
IX - retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das 
APNPs, indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de 
aprendizagem; Amanda: cuidad
da tecnologia é imprevisível. Anderson: haverá formação tecnológica para os 
servidores e apoio para recursos tecnológicos. Vinicius: construção com os 
colegiados dos cursos com os profs. de disciplinas básic
participar dos colegiados dos cursos.  
OBS: Não só aos estudantes, mas à equipe de acompanhamento das APNPs.
 
§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acor
institucionais de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os 
estudantes possam assistir a qualquer tempo.
 
OBS: Participação dos docentes na construção das diretrizes institucionais de 
conduta nos mei
§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, 
projetos integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de 
softwares de vide
acesso no módulo Turma Virtual 
contra o que ele afirma anteriormente no uso de ferramentas; Carla Hirt: Uso de 
imagem dos professores também. No do
quando ocorrer algum problemas. A instituição se responsabiliza? Anderson: 
Ressalta a discussão sobre carga horária. Enviar a minuta para o CAET, CAEG, 
CAPOG e COCAM. João: Podemos gravar ou devemos gravar? Se precisa
autotização de todos, não pode ser obrigado. Atividade complementar  conta como 
carga horária da disciplina? Tudo que é passado conta como carga horária. Quem 
define esta equivalência? Quanto isso vale na prática?
OBS: Como será disponibilizado de form
estudante, principalmente no caso de menores de idade?
 
Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
atividades propostas, referentes ao período da realização das atividades não 
presenciais de ensino.
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não cita ferramentas digitais.  

postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da disciplina e demais 
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo 
docente do plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e 
recursos tecnológicos Vinicius: especificar outros recursos que não são 
tecnológicos no decorrer do texto. a serem utilizados, indicando o que será 
diferente nas APNPs em relação ao que havia sido planejado para o 
desenvolvimento das atividades presenciais; 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas 
aos objetivos da disciplina e como serão avaliadas; 

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferra
tecnológicas; 

OBS: Atividades síncronas de plantões de atendimento, previamente estabelecidos 
e obedecendo aos critérios construídos com estudantes.

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
em que a turma está regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários 
distintos desde que haja acordo entre todos os estudantes e o docente. João: 
excluir este item. Pensando nas atividades em telas no decorrer do dia. Anderson: 
A equivalência de nosso campus com a carga horária sendo anual. Cilmar: 
favorável a manter o txto pela restrição de ter aula em 3 turnos. João: Então seria  
não acontecer fora do horário de aula, A preocupação é com o espelhamento dos 
horários. Ressaltar as restrições para o campus planejar
Coordenador e DE precisam estar ciente dos horários utilizados. 

retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das 
APNPs, indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de 
aprendizagem; Amanda: cuidado com o uso da palavra acordo, uma vez que o uso 
da tecnologia é imprevisível. Anderson: haverá formação tecnológica para os 
servidores e apoio para recursos tecnológicos. Vinicius: construção com os 
colegiados dos cursos com os profs. de disciplinas básic
participar dos colegiados dos cursos.   
OBS: Não só aos estudantes, mas à equipe de acompanhamento das APNPs.

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e 
institucionais de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os 
estudantes possam assistir a qualquer tempo. 

OBS: Participação dos docentes na construção das diretrizes institucionais de 
conduta nos meios digitais. 
§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, 
projetos integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de 
softwares de videochamada, que permitam gravação e disponibilização do link de 
acesso no módulo Turma Virtual - SIGAA. Érica: softwares de video chamada vai 
contra o que ele afirma anteriormente no uso de ferramentas; Carla Hirt: Uso de 
imagem dos professores também. No documentos não fica claro o que acontece 
quando ocorrer algum problemas. A instituição se responsabiliza? Anderson: 
Ressalta a discussão sobre carga horária. Enviar a minuta para o CAET, CAEG, 
CAPOG e COCAM. João: Podemos gravar ou devemos gravar? Se precisa
autotização de todos, não pode ser obrigado. Atividade complementar  conta como 
carga horária da disciplina? Tudo que é passado conta como carga horária. Quem 
define esta equivalência? Quanto isso vale na prática? 
OBS: Como será disponibilizado de forma a garantir o direito de imagem do (a) 
estudante, principalmente no caso de menores de idade?

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
atividades propostas, referentes ao período da realização das atividades não 

nciais de ensino. 
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APNPs da disciplina e demais 
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo 
docente do plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e 

Vinicius: especificar outros recursos que não são 
tecnológicos no decorrer do texto. a serem utilizados, indicando o que será 
diferente nas APNPs em relação ao que havia sido planejado para o 

estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas 

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

OBS: Atividades síncronas de plantões de atendimento, previamente estabelecidos 
 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
tá regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários 

distintos desde que haja acordo entre todos os estudantes e o docente. João: 
excluir este item. Pensando nas atividades em telas no decorrer do dia. Anderson: 

a carga horária sendo anual. Cilmar: 
favorável a manter o txto pela restrição de ter aula em 3 turnos. João: Então seria  
não acontecer fora do horário de aula, A preocupação é com o espelhamento dos 
horários. Ressaltar as restrições para o campus planejar. Marcelo Delatoura: 
Coordenador e DE precisam estar ciente dos horários utilizados.  

retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das 
APNPs, indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de 

o com o uso da palavra acordo, uma vez que o uso 
da tecnologia é imprevisível. Anderson: haverá formação tecnológica para os 
servidores e apoio para recursos tecnológicos. Vinicius: construção com os 
colegiados dos cursos com os profs. de disciplinas básicas. João: profs. básicas já 

OBS: Não só aos estudantes, mas à equipe de acompanhamento das APNPs. 

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
do com as normas éticas legais e 

institucionais de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os 

OBS: Participação dos docentes na construção das diretrizes institucionais de 

§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, 
projetos integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de 

ochamada, que permitam gravação e disponibilização do link de 
SIGAA. Érica: softwares de video chamada vai 

contra o que ele afirma anteriormente no uso de ferramentas; Carla Hirt: Uso de 
cumentos não fica claro o que acontece 

quando ocorrer algum problemas. A instituição se responsabiliza? Anderson: 
Ressalta a discussão sobre carga horária. Enviar a minuta para o CAET, CAEG, 
CAPOG e COCAM. João: Podemos gravar ou devemos gravar? Se precisa da 
autotização de todos, não pode ser obrigado. Atividade complementar  conta como 
carga horária da disciplina? Tudo que é passado conta como carga horária. Quem 

a a garantir o direito de imagem do (a) 
estudante, principalmente no caso de menores de idade? 

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
atividades propostas, referentes ao período da realização das atividades não 
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OBS: Substituir presença pela participação dos alunos. Utilizar um instrumento de 
adequação (ver equivalência da carga horária pela atividade). 
§ 1º A avaliação deve ser variada (substituir por diversificada), formativa e 
possibilitar o
estudantes frente aos objetivos de aprendizagem previstos no plano da disciplina, 
sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA.
§ 3º Recomenda
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 
mapa conceitual, etc.), evitando utilizar somente a prova escrita (RETIRAR) como 
instrumento de avaliação de aprendizagem.
OBS: Alterar o texto com po
§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido n
calendário acadêmico.
 
OBS: Prazo definido e flexibilizado de acordo com o período de excepcionalidade e 
suas particularidades.
§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem 
ser analisados mediante a avaliação global e q
letivo, aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos 
Conselhos de Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no 
caso de cursos de graduação.  
 
OBS: Devido à excepcionalidade do
estudados a partir de critérios para tal.
§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de 
recuperação paralela para os e
o objetivo de assegurar condições de ensino
salvo determinação legal em contrário.
OBS: Desconsiderar a recuperação a aplicar diferentes instrumentos para que os 
objetivos sej
§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno 
das atividades letivas Livia: acrescentar “presenciais” sendo este período 
destinado, prioritariamente, às atividades de acolhimento, avaliação diagnóstica e 
de recuperação de conteúdos e objetivos de aprendizagem desenvolvidos durante 
o desenvolvimento das APNPs.
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio,  recomenda
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educando
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de 
recuperação, quando necessário.
OBS: Que seja feito um estudo sobre a construção das APNPs de acordo com as 
especficades d
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 
inviabilizam (que necessitam de adpatações curriculares de pequeno, médio e 
grande porte) a participação dos estudantes nas APNPs.

Volta Redonda 

Art. 3º Primeiramente, há que ser discutido se as APNPs substituem as aulas 
presenciais.
 
§ 2º A Turma Virtual do SIGAA já deu sinais em outros momentos que não suporta 
todos os docentes logados ao mesmo tempo. Somar os alunos a essa conta, é de 
se imaginar sérios problemas, Neste sentido e tendo em vista todos os recursos 
disponibilizados pela

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

OBS: Substituir presença pela participação dos alunos. Utilizar um instrumento de 
adequação (ver equivalência da carga horária pela atividade). 
§ 1º A avaliação deve ser variada (substituir por diversificada), formativa e 
possibilitar o diagnóstico qualitativo da participação e do desempenho dos 
estudantes frente aos objetivos de aprendizagem previstos no plano da disciplina, 
sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA. 
§ 3º Recomenda-se utilizar práticas avaliativas interdisciplin
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 
mapa conceitual, etc.), evitando utilizar somente a prova escrita (RETIRAR) como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 
OBS: Alterar o texto com possíveis instrumentos de avaliação. 
§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido n
calendário acadêmico. 

OBS: Prazo definido e flexibilizado de acordo com o período de excepcionalidade e 
suas particularidades. 
§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem 
ser analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período 
letivo, aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos 
Conselhos de Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no 
caso de cursos de graduação.   

OBS: Devido à excepcionalidade do período os casos de reprovação devem ser 
estudados a partir de critérios para tal. 
§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de 
recuperação paralela para os estudantes que apresentarem baixo rendimento, com 
o objetivo de assegurar condições de ensino-aprendizagem de forma equânime, 
salvo determinação legal em contrário. 
OBS: Desconsiderar a recuperação a aplicar diferentes instrumentos para que os 
objetivos sejam alcançados.  
§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno 
das atividades letivas Livia: acrescentar “presenciais” sendo este período 
destinado, prioritariamente, às atividades de acolhimento, avaliação diagnóstica e 
e recuperação de conteúdos e objetivos de aprendizagem desenvolvidos durante 

o desenvolvimento das APNPs. 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
m concomitância e subsequência ao Ensino Médio,  recomenda

estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de 
recuperação, quando necessário. 
OBS: Que seja feito um estudo sobre a construção das APNPs de acordo com as 
especficades das modalidades que seguem. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 
inviabilizam (que necessitam de adpatações curriculares de pequeno, médio e 

ande porte) a participação dos estudantes nas APNPs.
Art. 3º Primeiramente, há que ser discutido se as APNPs substituem as aulas 
presenciais. 

§ 2º A Turma Virtual do SIGAA já deu sinais em outros momentos que não suporta 
todos os docentes logados ao mesmo tempo. Somar os alunos a essa conta, é de 
se imaginar sérios problemas, Neste sentido e tendo em vista todos os recursos 
disponibilizados pela instituição, sugiro o acréscimo da plataforma do Microsoft 
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OBS: Substituir presença pela participação dos alunos. Utilizar um instrumento de 
adequação (ver equivalência da carga horária pela atividade).  
§ 1º A avaliação deve ser variada (substituir por diversificada), formativa e 

diagnóstico qualitativo da participação e do desempenho dos 
estudantes frente aos objetivos de aprendizagem previstos no plano da disciplina, 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 
mapa conceitual, etc.), evitando utilizar somente a prova escrita (RETIRAR) como 

ssíveis instrumentos de avaliação.  
§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

OBS: Prazo definido e flexibilizado de acordo com o período de excepcionalidade e 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem 
ualitativa do estudante no período 

letivo, aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos 
Conselhos de Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no 

período os casos de reprovação devem ser 

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de 

studantes que apresentarem baixo rendimento, com 
aprendizagem de forma equânime, 

OBS: Desconsiderar a recuperação a aplicar diferentes instrumentos para que os 

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno 
das atividades letivas Livia: acrescentar “presenciais” sendo este período 
destinado, prioritariamente, às atividades de acolhimento, avaliação diagnóstica e 
e recuperação de conteúdos e objetivos de aprendizagem desenvolvidos durante 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

m concomitância e subsequência ao Ensino Médio,  recomenda-se que as APNPs 
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 

s, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de 

OBS: Que seja feito um estudo sobre a construção das APNPs de acordo com as 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 
inviabilizam (que necessitam de adpatações curriculares de pequeno, médio e 

ande porte) a participação dos estudantes nas APNPs. 
Art. 3º Primeiramente, há que ser discutido se as APNPs substituem as aulas 

§ 2º A Turma Virtual do SIGAA já deu sinais em outros momentos que não suporta 
todos os docentes logados ao mesmo tempo. Somar os alunos a essa conta, é de 
se imaginar sérios problemas, Neste sentido e tendo em vista todos os recursos 

instituição, sugiro o acréscimo da plataforma do Microsoft 
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Teams a essa lista, apesar dela excluir os alunos do ensino médio técnico, que 
deveriam ser incluídos na proposta e também dispor de emails institucionais. Dito 
isso, penso que a  instituição deve
uma plataforma única por todos, pois pense um aluno onde cada professor de 
disciplina usa uma plataforma diferente, ou mesmo um professor que atua no 
médio e na graduação usando plataformas distintas porque 
acesso ao Teams e outro não. A falta de diretrizes claras adotadas por todos na 
instituição para mim é um aspecto que dificulta a proposta de um ensino remoto.
 
§ 3º IV -
relacionadas aos objetivos da disciplina e como serão avaliadas;
Com pontos em aberto como a substituição das aulas presenciais pelo ensino 
remoto, é complicado pensar essas avaliações e dizer isso previamente ao aluno 
sem ter qualquer experiência anterior dess
 
VII - realização de contato constante entre o docente e os estudantes
Qual seria essa constância e os limites para a realização disso? Sugiro uma 
redação mais clara nesse inciso.
 
§ 6º Sugiro o prazo mínimo de 15 a 30 dias entre a disp
APNPs aos alunos e o início da execução dos mesmos, já que isso pode requerer 
mudanças nas rotinas da casa e mesmo equipamentos que a família necessite 
adquirir.

Duque de Caxias De acordo.

Pinheiral 

Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessário
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a In
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de e
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o 
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância 
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Teams a essa lista, apesar dela excluir os alunos do ensino médio técnico, que 
deveriam ser incluídos na proposta e também dispor de emails institucionais. Dito 
isso, penso que a  instituição deveria estudar as possibilidades e definir o uso de 
uma plataforma única por todos, pois pense um aluno onde cada professor de 
disciplina usa uma plataforma diferente, ou mesmo um professor que atua no 
médio e na graduação usando plataformas distintas porque 
acesso ao Teams e outro não. A falta de diretrizes claras adotadas por todos na 
instituição para mim é um aspecto que dificulta a proposta de um ensino remoto.

- orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão 
ionadas aos objetivos da disciplina e como serão avaliadas;

Com pontos em aberto como a substituição das aulas presenciais pelo ensino 
remoto, é complicado pensar essas avaliações e dizer isso previamente ao aluno 
sem ter qualquer experiência anterior dessa forma de avaliar.

realização de contato constante entre o docente e os estudantes
Qual seria essa constância e os limites para a realização disso? Sugiro uma 
redação mais clara nesse inciso. 

§ 6º Sugiro o prazo mínimo de 15 a 30 dias entre a disponibilização dos planos de 
APNPs aos alunos e o início da execução dos mesmos, já que isso pode requerer 
mudanças nas rotinas da casa e mesmo equipamentos que a família necessite 
adquirir. 
De acordo. 
Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a In
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquantopermanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
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Teams a essa lista, apesar dela excluir os alunos do ensino médio técnico, que 
deveriam ser incluídos na proposta e também dispor de emails institucionais. Dito 

ria estudar as possibilidades e definir o uso de 
uma plataforma única por todos, pois pense um aluno onde cada professor de 
disciplina usa uma plataforma diferente, ou mesmo um professor que atua no 
médio e na graduação usando plataformas distintas porque um segmento tem 
acesso ao Teams e outro não. A falta de diretrizes claras adotadas por todos na 
instituição para mim é um aspecto que dificulta a proposta de um ensino remoto. 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão 
ionadas aos objetivos da disciplina e como serão avaliadas; 

Com pontos em aberto como a substituição das aulas presenciais pelo ensino 
remoto, é complicado pensar essas avaliações e dizer isso previamente ao aluno 

a forma de avaliar. 

realização de contato constante entre o docente e os estudantes 
Qual seria essa constância e os limites para a realização disso? Sugiro uma 

onibilização dos planos de 
APNPs aos alunos e o início da execução dos mesmos, já que isso pode requerer 
mudanças nas rotinas da casa e mesmo equipamentos que a família necessite 

dades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
s para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

contato acolhedor com os estudantes, enquantopermanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 

(EaD), em qualquer nível educacional. 
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§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado d
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta decomponentes curriculares emAPNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as ati
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICse devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equ
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Re
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em 
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.
 
§ 12ºQuando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para u
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quand
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou co
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisad
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelasAPNPs com 
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§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado d
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta decomponentes curriculares emAPNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICse devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias. 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar; 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Re

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12ºQuando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para u
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelasAPNPs com 
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§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta decomponentes curriculares emAPNPs, à luz do PPC de cada 

vidades específicas para o período no Plano 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICse devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
ipe de servidores para planejar junto 

com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
cursos, podendo ser 

desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes. 

§ 12ºQuando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19. 

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 

o for possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 

nselhos de classe, devidamente 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 

o pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelasAPNPs com 
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apoio da equipe multiprofissional, quando necessário.
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes d
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cur
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio.

Niterói 

DISCORDANCIA: O princípio das APNPs não pode ser o de substituir as aulas 
presenciais.
 
DISCORD NCIA:
de conteúdo.
 
REPENSAR: Como garantir interação neste ambiente virtual?
 
SUPRIMIR:Questão da avaliação e, da lógica da disciplina como conteúdo.
 
VI - proposição de atividades como pesquisas, pr
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 
resumos, testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com 
ou sem mediação tecnológica, desde que seja possível dispo
estudantes neste período e garantindo
diário de classe do SIGAA;
 
VIII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
em que a turma está regularmente matriculada (CA
 
SUGESTÃO:  É necessário uma proposta clara sobre entrega de material físico. De 
modo a responder sobre as seguintes questões: é viável essa possibilidade? O 
aluno está recebendo auxílio emergencial e vem utilizando esse recurso para 
alimentação e limpeza, ele terá recursos para o deslocamento? Quem são os 
profissionais que entregarão esse material? haverá disponibilidade de veículo 
institucional? O professor será responsável por essa entrega com antecedência 
necessária?
 
SUGESTÃO:  a p
acesso a internet ou sem equipamento tecnológico adequado, terão acesso ao 
material.

Realengo 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operaciona
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequad
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
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apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio. 
DISCORDANCIA: O princípio das APNPs não pode ser o de substituir as aulas 
presenciais. 

DISCORD NCIA: Reforçamos o não controle de frequência e, nem de avaliações 
de conteúdo. 

REPENSAR: Como garantir interação neste ambiente virtual?

SUPRIMIR:Questão da avaliação e, da lógica da disciplina como conteúdo.

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 
resumos, testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com 
ou sem mediação tecnológica, desde que seja possível dispo
estudantes neste período e garantindo-se o registro no módulo Turma Virtual e no 
diário de classe do SIGAA; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
em que a turma está regularmente matriculada (CASO DE ENSINO REMOTO)

SUGESTÃO:  É necessário uma proposta clara sobre entrega de material físico. De 
modo a responder sobre as seguintes questões: é viável essa possibilidade? O 
aluno está recebendo auxílio emergencial e vem utilizando esse recurso para 
limentação e limpeza, ele terá recursos para o deslocamento? Quem são os 

profissionais que entregarão esse material? haverá disponibilidade de veículo 
institucional? O professor será responsável por essa entrega com antecedência 
necessária? 

SUGESTÃO:  a proposta é vaga e não fica claro de que forma, os alunos sem 
acesso a internet ou sem equipamento tecnológico adequado, terão acesso ao 
material. 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
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§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 

os conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
CNE, ficando vedada a 

substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

sos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 

DISCORDANCIA: O princípio das APNPs não pode ser o de substituir as aulas 

Reforçamos o não controle de frequência e, nem de avaliações 

REPENSAR: Como garantir interação neste ambiente virtual? 

SUPRIMIR:Questão da avaliação e, da lógica da disciplina como conteúdo. 

ojetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 
resumos, testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com 
ou sem mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá-las aos 

se o registro no módulo Turma Virtual e no 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
SO DE ENSINO REMOTO) 

SUGESTÃO:  É necessário uma proposta clara sobre entrega de material físico. De 
modo a responder sobre as seguintes questões: é viável essa possibilidade? O 
aluno está recebendo auxílio emergencial e vem utilizando esse recurso para 
limentação e limpeza, ele terá recursos para o deslocamento? Quem são os 

profissionais que entregarão esse material? haverá disponibilidade de veículo 
institucional? O professor será responsável por essa entrega com antecedência 

roposta é vaga e não fica claro de que forma, os alunos sem 
acesso a internet ou sem equipamento tecnológico adequado, terão acesso ao 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 

para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 



Pró

 

estudantes e docentes, do 
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para 
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e n
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclu
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendiz
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravaçã
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o iní
síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.
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estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
oníveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 

de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclu
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA . 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.
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respectivo cronograma de atividades e recursos 
aprendizagem a serem utilizados; 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
oníveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 

de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 

direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas);  
proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 

las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 
o diário de classe do SIGAA; 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 

o e disponibilização do link de acesso no módulo 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 

cio das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 

3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 



Pró

 

10. QUINTO ITEM DO QUESTIONÁRIO

Art 4º A frequência dos estudantes
propostas, referentes ao período
Art. 5º A avaliação da aprendizagem
suspensão das aulas presenciais
mediante acordo pedagógico 
avaliação presencial posterior,
§ 1º A avaliação deve ser variada,
participação e do desempenho
previstos no plano da disciplina,
§ 2º A coordenação de curso
instrumentos variados e a distribuição
concentração em determinados
§ 3º Recomenda-se utilizar práticas
lista de exercícios, debate em
etc.), evitando utilizar somente
aprendizagem.   
§ 4º No caso de estudantes com
estes devem justificar as dificuldades
atividades possam ser entregues
§ 5º Com relação às atividades
individualizados, devem ser previstas
§ 6º Para o planejamento das
especificidades dos estudantes
entre os conhecimentos efetivamente
considerando o contexto do isolamento
§ 7º Durante o período de excepcionalidade,
analisados mediante a avaliação
aproveitando seus melhores desempenhos
Classe, no caso de cursos técnicos,
graduação.    
§ 8º Cabe ao docente, com apoio
curso e da diretoria de ensino
estudantes que apresentarem baixo
ensino-aprendizagem de forma
§ 9º Fica vedada a realização
atividades letivas, sendo este
acolhimento, avaliação diagnóstica
aprendizagem desenvolvidos durante

Paracambi 
O único problema em ter uma atividade de uma matéria "Calculo 3" é a dificuldade 
de se fazer uma "prova" ou um "trabalho", mas não tenho nada a acrescentar.

Paracambi 

A recuperação é um ponto delicado, pois poderia acarretar a reprovação de um 
aluno capaz que apenas sofreu por conta de problemas externos. Sem contar 
toda a parte psicológica dos alunos que estão certamente prejudicadas.

Paracambi S/C. 

Paracambi 

Os alunos com necessidades especiais, sejam elas registradas por avaliação 
médica ou não, ficaram isolados durante essa modalidade? Uma vez que se faz 
necessário um acompanhamento individual, que vai além de um material 
individualizado, seja ele impress

Rio de Janeiro 
o melhor é aguardar e esperar isso tudo passar, essas aulas não serviram para 
nada 
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ITEM DO QUESTIONÁRIO DO LIME SURVEY 

 
estudantes deve ser registrada mediante a entrega

período da realização das atividades não presenciais
aprendizagem realizada por meio de APNPs durante

presenciais ficará a critério do planejamento elaborado
 com a turma envolvida, podendo ser objeto

posterior, em caso de retorno presencial.   
variada, formativa e possibilitar o diagnóstico

desempenho dos estudantes frente aos objetivos de
disciplina, sendo o resultado devidamente registrado 

curso juntamente com os docentes, organizará
distribuição das atividades avaliativas de modo

determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas
em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa

somente a prova escrita como instrumento de

com dificuldades de encaminhar suas atividades
dificuldades encontradas e deverá ser assegurado

entregues em prazo definido no calendário acadêmico.
atividades avaliativas dos estudantes em planos

previstas possibilidades de adaptação das mesmas.
das atividades avaliativas, devem-se considerar,

estudantes e a integração curricular, a fim de promover
efetivamente trabalhados pelos diferentes

isolamento social.   
excepcionalidade, possíveis casos de reprovação

avaliação global e qualitativa do estudante no 
desempenhos pedagógicos e decididos pelos

técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso

apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da
ensino organizarem atividades de recuperação paralela

baixo rendimento, com o objetivo de assegurar
forma equânime, salvo determinação legal em contrá

ção de avaliações nos primeiros 15 dias após
este período destinado, prioritariamente, às

diagnóstica e de recuperação de conteúdos 
durante o desenvolvimento das APNPs. 

O único problema em ter uma atividade de uma matéria "Calculo 3" é a dificuldade 
de se fazer uma "prova" ou um "trabalho", mas não tenho nada a acrescentar.
A recuperação é um ponto delicado, pois poderia acarretar a reprovação de um 
aluno capaz que apenas sofreu por conta de problemas externos. Sem contar 
toda a parte psicológica dos alunos que estão certamente prejudicadas.

Os alunos com necessidades especiais, sejam elas registradas por avaliação 
médica ou não, ficaram isolados durante essa modalidade? Uma vez que se faz 
necessário um acompanhamento individual, que vai além de um material 
individualizado, seja ele impresso ou não. 
o melhor é aguardar e esperar isso tudo passar, essas aulas não serviram para 
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entrega das atividades 
presenciais de ensino. 

durante o período de 
elaborado pelo docente e 

objeto também de 

stico qualitativo da 
de aprendizagem 
 no SIGAA.   

organizará o número, os 
modo a evitar a 

estudantes.   
diversificadas (pesquisa, 

mapa conceitual, 
de avaliação de 

atividades avaliativas, 
assegurado que as 
mico.   
planos de estudos 

mesmas.   
considerar, também, as 
promover a articulação 

diferentes componentes, 

reprovação devem ser 
 período letivo, 

pelos Conselhos de 
caso de cursos de 

da coordenação de 
paralela para os 

assegurar condições de 
contrário.   
após o retorno das 

às atividades de 
e objetivos de 

O único problema em ter uma atividade de uma matéria "Calculo 3" é a dificuldade 
de se fazer uma "prova" ou um "trabalho", mas não tenho nada a acrescentar. 
A recuperação é um ponto delicado, pois poderia acarretar a reprovação de um 
aluno capaz que apenas sofreu por conta de problemas externos. Sem contar 
toda a parte psicológica dos alunos que estão certamente prejudicadas. 

Os alunos com necessidades especiais, sejam elas registradas por avaliação 
médica ou não, ficaram isolados durante essa modalidade? Uma vez que se faz 
necessário um acompanhamento individual, que vai além de um material 

o melhor é aguardar e esperar isso tudo passar, essas aulas não serviram para 
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São João de Meriti É uma boa estratégia que há uma grande possibilidade de dar certo.
Nilópolis Faltam critérios de justificativa no parágrafo 4º
Nilópolis Ok. 
Nilópolis Haverá algum tipo de apoio extra como eram as monitorias??

Nilópolis 
Vedada realização de avaliação por 30 dias sendo os primeiros 15 dias de 
relembrar o que já foi dado pelos professores

Nilópolis 

Acredito que deveria ser 
o período de pandemia é excepcional, disponibilizando:
- O trancamento das disciplinas a qualquer momento do período;
- Em caso de reprovação, o grau obtido na disciplina não será utilizado para 
computação dos cálculos de coeficiente de rendimento 
- A suspensão de disciplinas de caráter exclusivamente experimental
- Uma após a formulação do planejamento das APNPs, um novo período de 
inscrição em disciplinas 
Os alunos escolhem as matérias que irão cursa
horário e pré requisitos para cada matéria, como as atividades serão realizadas 
de maneira remota, existe a possibilidade de fazer matérias que antes não eram 
possíveis.
Outro ponto é a escolha por matérias que sejam de mai
presença física de um docente, como disciplinas eletivas.

Rio de Janeiro 
Concordo
As primeiras atividades com orientações de ambientação na plataforma .

São Gonçalo 

Avaliações também provavelmente não darão muito certo, pelo mes
citado na primeira resposta, fora outras coisas como o próprio ambiente, não é o 
ideal fazer avaliações dentro de casa, diferente de dentro da escola, você se 
sente muito confortavel, se distrai facilmente, seria muito melhor se vocês 
simplesment
que ter aulas de reforço à tarde

Rio de Janeiro ok 
Arraial do Cabo Li e estou de acordo
Rio de Janeiro Não tenho observações a fazer.
Arraial do Cabo Concordo

Resende 

§ 4º No caso de 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico.
 
Como isso será operacionali

Rio de Janeiro 

$4 - E no caso dos menores de idade? Quais são as normas legais e éticas da 
IES para isso? Há algum documento que resguarde o professor e os alunos?
$6 - O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e 
impresso 
antecedência mínima de 72 horas para início do prazo das atividades. 
mesmo conjunto de APNP de uma disciplina comum a mais de um curso, 
desenhado por um grupo de professores pode ser apl
mesmo nível, com acordo dos docentes? Essa atividade pode ser inclusive 
intercampi?
Quem cuidará dessa logística nesse tempo de espaço? E quando tiver final de 
semana e feriado no meio?

Rio de Janeiro 
Nada a comentar.  Acho 
trabalhos, salvo nos casos excepcionais com limitação de acesso à internet.

Volta Redonda 

Concordo com este artigo, creio que a frequência deve ser distribuída de acordo 
com a entrega de algum traba
video chamada, e creio que 15 dias sem avaliação quando as atividades letivas 
voltarem é viável pelo fator que estamos vivendo

Engenheiro Paulo de 
Frontin Não possuo observações

Volta Redonda 
Art. 5º: Em si
que possibilite reprovação deveria ser permitida.
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É uma boa estratégia que há uma grande possibilidade de dar certo.
Faltam critérios de justificativa no parágrafo 4º 

Haverá algum tipo de apoio extra como eram as monitorias??
Vedada realização de avaliação por 30 dias sendo os primeiros 15 dias de 
relembrar o que já foi dado pelos professores 
Acredito que deveria ser adicionado termos que dê segurança para os alunos que 
o período de pandemia é excepcional, disponibilizando: 

O trancamento das disciplinas a qualquer momento do período;
Em caso de reprovação, o grau obtido na disciplina não será utilizado para 

ção dos cálculos de coeficiente de rendimento  
A suspensão de disciplinas de caráter exclusivamente experimental
Uma após a formulação do planejamento das APNPs, um novo período de 

inscrição em disciplinas  
Os alunos escolhem as matérias que irão cursar baseadas na disponibilidade de 
horário e pré requisitos para cada matéria, como as atividades serão realizadas 
de maneira remota, existe a possibilidade de fazer matérias que antes não eram 
possíveis. 
Outro ponto é a escolha por matérias que sejam de mais fácil aprendizado sem a 
presença física de um docente, como disciplinas eletivas. 

 
As primeiras atividades com orientações de ambientação na plataforma .
Avaliações também provavelmente não darão muito certo, pelo mes
citado na primeira resposta, fora outras coisas como o próprio ambiente, não é o 
ideal fazer avaliações dentro de casa, diferente de dentro da escola, você se 
sente muito confortavel, se distrai facilmente, seria muito melhor se vocês 
simplesmente acabassem o ano letivo, e nós repetimos o ano, ou então teríamos 
que ter aulas de reforço à tarde 

Li e estou de acordo 
Não tenho observações a fazer. 

 
§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

Como isso será operacionalizado? 
E no caso dos menores de idade? Quais são as normas legais e éticas da 

IES para isso? Há algum documento que resguarde o professor e os alunos?
O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e 

para os casos de estudantes sem acesso à internet, observando
antecedência mínima de 72 horas para início do prazo das atividades. 
mesmo conjunto de APNP de uma disciplina comum a mais de um curso, 
desenhado por um grupo de professores pode ser aplicado para outro curso, do 
mesmo nível, com acordo dos docentes? Essa atividade pode ser inclusive 
intercampi? 
Quem cuidará dessa logística nesse tempo de espaço? E quando tiver final de 
semana e feriado no meio? 
Nada a comentar.  Acho justa a presença ser vinculada ao período de entrega dos 
trabalhos, salvo nos casos excepcionais com limitação de acesso à internet.
Concordo com este artigo, creio que a frequência deve ser distribuída de acordo 
com a entrega de algum trabalho, pois nem todos podem acessar no horário da 
video chamada, e creio que 15 dias sem avaliação quando as atividades letivas 
voltarem é viável pelo fator que estamos vivendo 

Não possuo observações 
Art. 5º: Em situação de pandemia, nenhuma forma de avaliação de aprendizagem 
que possibilite reprovação deveria ser permitida. 
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É uma boa estratégia que há uma grande possibilidade de dar certo. 

Haverá algum tipo de apoio extra como eram as monitorias?? 
Vedada realização de avaliação por 30 dias sendo os primeiros 15 dias de 

adicionado termos que dê segurança para os alunos que 

O trancamento das disciplinas a qualquer momento do período; 
Em caso de reprovação, o grau obtido na disciplina não será utilizado para 

A suspensão de disciplinas de caráter exclusivamente experimental 
Uma após a formulação do planejamento das APNPs, um novo período de 

r baseadas na disponibilidade de 
horário e pré requisitos para cada matéria, como as atividades serão realizadas 
de maneira remota, existe a possibilidade de fazer matérias que antes não eram 

s fácil aprendizado sem a 

As primeiras atividades com orientações de ambientação na plataforma . 
Avaliações também provavelmente não darão muito certo, pelo mesmo motivo 
citado na primeira resposta, fora outras coisas como o próprio ambiente, não é o 
ideal fazer avaliações dentro de casa, diferente de dentro da escola, você se 
sente muito confortavel, se distrai facilmente, seria muito melhor se vocês 

e acabassem o ano letivo, e nós repetimos o ano, ou então teríamos 

estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

E no caso dos menores de idade? Quais são as normas legais e éticas da 
IES para isso? Há algum documento que resguarde o professor e os alunos? 

O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e 
para os casos de estudantes sem acesso à internet, observando-se 

antecedência mínima de 72 horas para início do prazo das atividades. - Um 
mesmo conjunto de APNP de uma disciplina comum a mais de um curso, 

icado para outro curso, do 
mesmo nível, com acordo dos docentes? Essa atividade pode ser inclusive 

Quem cuidará dessa logística nesse tempo de espaço? E quando tiver final de 

justa a presença ser vinculada ao período de entrega dos 
trabalhos, salvo nos casos excepcionais com limitação de acesso à internet. 
Concordo com este artigo, creio que a frequência deve ser distribuída de acordo 

lho, pois nem todos podem acessar no horário da 
video chamada, e creio que 15 dias sem avaliação quando as atividades letivas 

tuação de pandemia, nenhuma forma de avaliação de aprendizagem 



Pró

 

São Gonçalo 
Assim como diz no § 1º , as atividades devem ser variadas, afinal, nem todos os 
alunos tem a mesma facilidade de acesso.

Paracambi 
Esses procedimentos são ótimos, mas deveria haver uma avaliação sobre se isso 
vai funcionar.

Nilópolis Ok. 

Rio de Janeiro 
A avaliação deve ficar totalmente à cargo do docente. Para tanto, o registro De 
notas no sistema que operava pré COVID não

Rio de Janeiro Concordo com a minuta.
Realengo Pela plataforma on line e fórum dá para avaliar rendimento do aluno.

Rio de Janeiro 

Lembrando aqui que deve
sobrecarregarem os 
diálogo entre os professores e é normal ter uma semana com 5, 6 provas. Minha 
preocupação é que sendo online os professores se comuniquem menos ainda e 
acabem passando mais trabalhos para os alunos, s
casa mas ainda temos nosso afazeres além da faculdade.

Paracambi 

Art. 5, parágrafo 2: em reuniões entre docentes, levantamos a possibilidade que, 
sempre que possível, as turmas sejam agrupadas por curso e período, e que os 
professores daquelas turmas estejam em constante troca a fim de planejar tanto 
atividades transdisciplinares, como o disparo de atividades a partir de uma única 
fonte previamente designada. Deste modo, evitaríamos uma eventual sobrecarga 
de atividades para nosso

Volta Redonda § 9º  PERFEITO

São Gonçalo 
Se as APNPs ocorrerem, as avaliações diversificadas e "piedosas" com a 
situação atual seriam interessantes.

Nilópolis 
artigo 4 - 
avaliação 

Volta Redonda Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
Realengo Nada a acrescentar

Pinheiral 

Já tínhamos avaliações por email, como trabalhos e relatórios, então isso é algo 
normal para nós, acredito que poderiam aumentar a quantidade de
esse meio e termos ao voltar uma semana de prova, como de costume com um 
parte das notas, juntando os conteúdos dos bimestre ou não.  Sobre os registros 
de presença, se faz muito necessário, principalmente com as entregas de 
avaliação, logo
valerem nota ficam a critério do aluno, pois o que não for feito prejudica  a ele 
mesmo. 

Volta Redonda 
Concordo e acrescento que as partes podem estabelecer juntos o melhor 
momento e como s

Volta Redonda 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um 
grande acumulo de atividades, assi
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecim
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 
proporcionada a nós alunos. 
      Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
de surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se 
torna ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique.
       Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Assim como diz no § 1º , as atividades devem ser variadas, afinal, nem todos os 
alunos tem a mesma facilidade de acesso. 
Esses procedimentos são ótimos, mas deveria haver uma avaliação sobre se isso 
vai funcionar. 

A avaliação deve ficar totalmente à cargo do docente. Para tanto, o registro De 
notas no sistema que operava pré COVID não atenderá essa nova realidade.
Concordo com a minuta. 
Pela plataforma on line e fórum dá para avaliar rendimento do aluno.
Lembrando aqui que deve-se tomar muito cuidado para os professores não 
sobrecarregarem os alunos. geralmente, no campus Rio de janeiro, não há um 
diálogo entre os professores e é normal ter uma semana com 5, 6 provas. Minha 
preocupação é que sendo online os professores se comuniquem menos ainda e 
acabem passando mais trabalhos para os alunos, sendo que podemos estar em 
casa mas ainda temos nosso afazeres além da faculdade. 
Art. 5, parágrafo 2: em reuniões entre docentes, levantamos a possibilidade que, 
sempre que possível, as turmas sejam agrupadas por curso e período, e que os 

sores daquelas turmas estejam em constante troca a fim de planejar tanto 
atividades transdisciplinares, como o disparo de atividades a partir de uma única 
fonte previamente designada. Deste modo, evitaríamos uma eventual sobrecarga 
de atividades para nosso alunado. 
§ 9º  PERFEITO 
Se as APNPs ocorrerem, as avaliações diversificadas e "piedosas" com a 
situação atual seriam interessantes. 

isso deve ser decisão do professor, assim como as questões de 
 

Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
Nada a acrescentar 
Já tínhamos avaliações por email, como trabalhos e relatórios, então isso é algo 
normal para nós, acredito que poderiam aumentar a quantidade de
esse meio e termos ao voltar uma semana de prova, como de costume com um 
parte das notas, juntando os conteúdos dos bimestre ou não.  Sobre os registros 
de presença, se faz muito necessário, principalmente com as entregas de 
avaliação, logo podem ser feitas a partir dos envios das atividades e as que não 
valerem nota ficam a critério do aluno, pois o que não for feito prejudica  a ele 

Concordo e acrescento que as partes podem estabelecer juntos o melhor 
momento e como será as avaliações, no caso de um baixo rendimento.
As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um 
grande acumulo de atividades, assim sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecim
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 
proporcionada a nós alunos.  

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
de surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se 
torna ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique.

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse 
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Assim como diz no § 1º , as atividades devem ser variadas, afinal, nem todos os 

Esses procedimentos são ótimos, mas deveria haver uma avaliação sobre se isso 

A avaliação deve ficar totalmente à cargo do docente. Para tanto, o registro De 
atenderá essa nova realidade. 

Pela plataforma on line e fórum dá para avaliar rendimento do aluno. 
se tomar muito cuidado para os professores não 

alunos. geralmente, no campus Rio de janeiro, não há um 
diálogo entre os professores e é normal ter uma semana com 5, 6 provas. Minha 
preocupação é que sendo online os professores se comuniquem menos ainda e 

endo que podemos estar em 
 

Art. 5, parágrafo 2: em reuniões entre docentes, levantamos a possibilidade que, 
sempre que possível, as turmas sejam agrupadas por curso e período, e que os 

sores daquelas turmas estejam em constante troca a fim de planejar tanto 
atividades transdisciplinares, como o disparo de atividades a partir de uma única 
fonte previamente designada. Deste modo, evitaríamos uma eventual sobrecarga 

Se as APNPs ocorrerem, as avaliações diversificadas e "piedosas" com a 

isso deve ser decisão do professor, assim como as questões de 

Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas 

Já tínhamos avaliações por email, como trabalhos e relatórios, então isso é algo 
normal para nós, acredito que poderiam aumentar a quantidade de avaliações por 
esse meio e termos ao voltar uma semana de prova, como de costume com um 
parte das notas, juntando os conteúdos dos bimestre ou não.  Sobre os registros 
de presença, se faz muito necessário, principalmente com as entregas de 

podem ser feitas a partir dos envios das atividades e as que não 
valerem nota ficam a critério do aluno, pois o que não for feito prejudica  a ele 

Concordo e acrescento que as partes podem estabelecer juntos o melhor 
erá as avaliações, no caso de um baixo rendimento. 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um 

m sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. 
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
de surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se 
torna ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 

dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique. 

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva-los. Queremos 
poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse 



Pró

 

período de interrupção fa
muito se não tomarmos decisões imediatas.

Nilópolis Satisfeito com o documento.
Realengo . 

Rio de Janeiro 

Tópicos interessantes, tendo em vista que por mais que todos estejam em casa, a 
saúde mental de muitos está comprometida e isso influenciará no rendimento do 
aluno 

Rio de Janeiro 

No Art. 5º, acredito que retorna a problemática da mistura entre atividades ead e 
atividades presenciais. Além disso, o atual cenário não nos permite prever um 
momento em que às aulas retornariam presencialmente e acredito que iria 
dificultar alguns alunos retornar fazendo uma avaliação sobre um conteúdo que 
foi estudado a um determinado tempo, no caso o período da pandemia. Uma 
alternativa a isso seria se a avalia
conhecimento/aprendizado do aluno sem o objetivo de quantificar esse 
aprendizado.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Muito bem organizado.

Rio de Janeiro Concordo.

Rio de Janeiro 

Art. 5º: "...podendo ser objeto 
de retorno presencial." Significa que um conteúdo que já foi passado 
anteriormente pode ser cobrado em avaliação presencial caso volte? Se for o 
caso, não acho justo, visto que poderá ter passado muito temp
conteúdos para o aluno assimilar tempos depois. Ainda mais que não se sabe 
quando voltará e se voltará.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

A instituição pode criar meios variados para avaliar os alunos e a frequência pode 
ser registrada atraves

Engenheiro Paulo de 
Frontin Sem considerações

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e 

Arraial do Cabo De acordo com o texto.

Pinheiral 

Há muitas formas de aulas APNPs. Fazer apostilas. Livros para os alunos 
pegarem na escola, através de um plantão na escola para entrega desses 
materiais.

Arraial do Cabo 

Seria interessante qu
as atividades e provas também. Há várias plataformas virtuais que tornam isso 
possível. 

Pinheiral Concordo.

Duque de Caxias 

"Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega 
atividades propostas, referentes ao período da realização das atividades não 
presenciais de ensino." 
Presença? Se é assíncrono nao faz sentido marcar presença. A irmã do aluno 
pode pegar o material e
aula" o aluno que assistiu a um video???
 
Quais os tópicos que preveem ajustes (mais alguns) para a comunidade surda? 
Avaliações específicas para qm nao usa Língua Portuguesa e só se comunica em 
Libras? Como será???
 
 
"com o objetivo de assegurar condições de ensino
equânime" quem escreveu este trecho nao leu o documetno até aqui. Serio. Dá 
vontade de parar de ler tudo aqui mesmo. ONDE tem, condição equânime para 
nossos alunos? Onde
 
 
"sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de acolhimento, 
avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 
aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvimento das APNPs." 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
período de interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar 
muito se não tomarmos decisões imediatas. 
Satisfeito com o documento. 

Tópicos interessantes, tendo em vista que por mais que todos estejam em casa, a 
mental de muitos está comprometida e isso influenciará no rendimento do 

No Art. 5º, acredito que retorna a problemática da mistura entre atividades ead e 
atividades presenciais. Além disso, o atual cenário não nos permite prever um 

mento em que às aulas retornariam presencialmente e acredito que iria 
dificultar alguns alunos retornar fazendo uma avaliação sobre um conteúdo que 
foi estudado a um determinado tempo, no caso o período da pandemia. Uma 
alternativa a isso seria se a avaliação fosse com o intuito apenas de avaliar o 
conhecimento/aprendizado do aluno sem o objetivo de quantificar esse 
aprendizado. 

Muito bem organizado. 
Concordo. 
Art. 5º: "...podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso 
de retorno presencial." Significa que um conteúdo que já foi passado 
anteriormente pode ser cobrado em avaliação presencial caso volte? Se for o 
caso, não acho justo, visto que poderá ter passado muito temp
conteúdos para o aluno assimilar tempos depois. Ainda mais que não se sabe 
quando voltará e se voltará. 
A instituição pode criar meios variados para avaliar os alunos e a frequência pode 
ser registrada atraves da efetiva participação dos discentes

Sem considerações 
As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e 
De acordo com o texto. 
Há muitas formas de aulas APNPs. Fazer apostilas. Livros para os alunos 
pegarem na escola, através de um plantão na escola para entrega desses 

 
Seria interessante que não apenas as aulas fossem contadas como horas, mas 
as atividades e provas também. Há várias plataformas virtuais que tornam isso 

Concordo. 
"Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega 
atividades propostas, referentes ao período da realização das atividades não 
presenciais de ensino." --> menor sentido marcar presenca! Participação, ok. 
Presença? Se é assíncrono nao faz sentido marcar presença. A irmã do aluno 
pode pegar o material e fazer a atividade. Eu vou marcar "estava presente na 
aula" o aluno que assistiu a um video??? 

Quais os tópicos que preveem ajustes (mais alguns) para a comunidade surda? 
Avaliações específicas para qm nao usa Língua Portuguesa e só se comunica em 

Como será??? 

"com o objetivo de assegurar condições de ensino-aprendizagem de forma 
equânime" quem escreveu este trecho nao leu o documetno até aqui. Serio. Dá 
vontade de parar de ler tudo aqui mesmo. ONDE tem, condição equânime para 
nossos alunos? Onde? 

"sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de acolhimento, 
avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 
aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvimento das APNPs." 
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rá grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar 

Tópicos interessantes, tendo em vista que por mais que todos estejam em casa, a 
mental de muitos está comprometida e isso influenciará no rendimento do 

No Art. 5º, acredito que retorna a problemática da mistura entre atividades ead e 
atividades presenciais. Além disso, o atual cenário não nos permite prever um 

mento em que às aulas retornariam presencialmente e acredito que iria 
dificultar alguns alunos retornar fazendo uma avaliação sobre um conteúdo que 
foi estudado a um determinado tempo, no caso o período da pandemia. Uma 

ção fosse com o intuito apenas de avaliar o 
conhecimento/aprendizado do aluno sem o objetivo de quantificar esse 

também de avaliação presencial posterior, em caso 
de retorno presencial." Significa que um conteúdo que já foi passado 
anteriormente pode ser cobrado em avaliação presencial caso volte? Se for o 
caso, não acho justo, visto que poderá ter passado muito tempo e muitos outros 
conteúdos para o aluno assimilar tempos depois. Ainda mais que não se sabe 

A instituição pode criar meios variados para avaliar os alunos e a frequência pode 
da efetiva participação dos discentes 

As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade. 

Há muitas formas de aulas APNPs. Fazer apostilas. Livros para os alunos 
pegarem na escola, através de um plantão na escola para entrega desses 

e não apenas as aulas fossem contadas como horas, mas 
as atividades e provas também. Há várias plataformas virtuais que tornam isso 

"Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
atividades propostas, referentes ao período da realização das atividades não 

> menor sentido marcar presenca! Participação, ok. 
Presença? Se é assíncrono nao faz sentido marcar presença. A irmã do aluno 

fazer a atividade. Eu vou marcar "estava presente na 

Quais os tópicos que preveem ajustes (mais alguns) para a comunidade surda? 
Avaliações específicas para qm nao usa Língua Portuguesa e só se comunica em 

aprendizagem de forma 
equânime" quem escreveu este trecho nao leu o documetno até aqui. Serio. Dá 
vontade de parar de ler tudo aqui mesmo. ONDE tem, condição equânime para 

"sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de acolhimento, 
avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 
aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvimento das APNPs." --> se esse 



Pró

 

aluno tem capacidade de inter
está internada com Covid e ele nao pode botar o nariz na rua, azar o dele. Senta 
e reveja a materia. Senta que o conteúdo é importante.  Quando na escola, no 
campus, ele podia fugir e ir papear com os amigos
quatro paredes e jogar um futebol durante o recreio. Agora nem isso. Só toma 
conteúdo.

Pinheiral 

a instituição tem a obrigação de acompanhar e fiscalizar toda e qualquer 
irregularidade na aplicação dessas atividades à distânc
para coibir injustiças, quanto qualquer  sobrecarregamento de atividades as quais 
os alunos e alunas estarão sujeitos.

Pinheiral Concordo com a diversidade de atividades e avaliações estabelecidas.

Arraial do Cabo 
Concordo, e 
pandemia.

Pinheiral A favor 
Pinheiral Concordo

Pinheiral 

Temos várias ferramentas e recursos de monitoramento do aluno. Se não fosse 
assim não teria o crescimento do ensino a distância e sua 
disposição de disciplinas didático que não depende de laboratório ou 
equipamento. Deixando para o retorno presencial.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

A minuta propõe que as APNPs avancem com o curso, com a carga horária e 
com as notas, porém 
de fato servirem de carga horária e notas. Caso elas não sirvam para atribuir 
notas e concluir carga horárias, qual seria o objetivo da mesma?

Rio de Janeiro Concordo com o texto acima
Pinheiral Concordo

Volta Redonda Certo! Tem que haver avaliações.

Realengo 

Concordo com a presença ser mediante a entrega de atividades pois n prejudica 
ao aluno que não tem acesso de modo integral a internet, podendo ser atividades 
síncronas e assíncronas.

Paracambi 

Como não caracterizar como EAD se o discente está sujeito à reprovação? As 
APNPs, ao meu ver, não deveriam reprovar. Deveriam apenas possibilitar o 
acesso à educação e informação para realmente não se perder o aprendizado já 
conquistado.

Rio de Janeiro Acho válido

Realengo 

Professores devem estar mais atenciosos, pois os alunos não estão acostumados 
a essa maneira de ensino, e as disciplinas e conteúdo já são complexos por si só, 
somados ao âmbito social que estamos.

Nilópolis Sem comentários..
Rio de Janeiro Concordo com a implementação de atividades não presenciais

Nilópolis 

Repensar as avaliações com tendência a reprovação., Baseada em conteúdos. 
Criar uma comissão de alunos representantes para acompanhar o processo 
avaliativo. Criar um ca
direção e professores, para a comunicação de qualquer problema nas atividades.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

A avaliação  precisa ser muito  analisada, já  q  o ensino remoto  exige  uma 
revisão  da 

Volta Redonda De acordo.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de 
construção para elaboração de uma solução alternativa e implementação das 
APNPs! 

Nilópolis ok 

Arraial do Cabo 

Concordo, sei que a presença se dará por produtividade e realização de todas as 
atividades propostas, já que não é possível realizá
entendo que as avaliações precisaram ser diferentes devido as aulas não 
presenciais e não vejo problema nisso.

Rio de Janeiro De acordo

Volta Redonda 
Assim com a volta, uma atividade de revisão seria boa pra saber como estão os 
alunos e, logo revisão da matéria em geral já sabendo as dificuldades de todos.

Duque de Caxias Não concordo com aula remota em substituição

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
aluno tem capacidade de interpretar um texto OU NAO, azar dele. Se a mae dele 
está internada com Covid e ele nao pode botar o nariz na rua, azar o dele. Senta 
e reveja a materia. Senta que o conteúdo é importante.  Quando na escola, no 
campus, ele podia fugir e ir papear com os amigos, podia fugir da opressao das 
quatro paredes e jogar um futebol durante o recreio. Agora nem isso. Só toma 
conteúdo. 
a instituição tem a obrigação de acompanhar e fiscalizar toda e qualquer 
irregularidade na aplicação dessas atividades à distância pelos professores. tanto 
para coibir injustiças, quanto qualquer  sobrecarregamento de atividades as quais 
os alunos e alunas estarão sujeitos. 
Concordo com a diversidade de atividades e avaliações estabelecidas.
Concordo, e acho super necessário o ensino não presencial nesse tempo de 
pandemia. 

 
Temos várias ferramentas e recursos de monitoramento do aluno. Se não fosse 
assim não teria o crescimento do ensino a distância e sua 
disposição de disciplinas didático que não depende de laboratório ou 
equipamento. Deixando para o retorno presencial. 
A minuta propõe que as APNPs avancem com o curso, com a carga horária e 
com as notas, porém ao que parece ainda está em discussão se as APNPs irão 
de fato servirem de carga horária e notas. Caso elas não sirvam para atribuir 
notas e concluir carga horárias, qual seria o objetivo da mesma?
Concordo com o texto acima 

 
Certo! Tem que haver avaliações. 
Concordo com a presença ser mediante a entrega de atividades pois n prejudica 
ao aluno que não tem acesso de modo integral a internet, podendo ser atividades 
síncronas e assíncronas. 
Como não caracterizar como EAD se o discente está sujeito à reprovação? As 
APNPs, ao meu ver, não deveriam reprovar. Deveriam apenas possibilitar o 
acesso à educação e informação para realmente não se perder o aprendizado já 
conquistado. 
Acho válido 
Professores devem estar mais atenciosos, pois os alunos não estão acostumados 
a essa maneira de ensino, e as disciplinas e conteúdo já são complexos por si só, 
somados ao âmbito social que estamos. 
Sem comentários... 
Concordo com a implementação de atividades não presenciais
Repensar as avaliações com tendência a reprovação., Baseada em conteúdos. 
Criar uma comissão de alunos representantes para acompanhar o processo 
avaliativo. Criar um canal de comunicação via e-mail/ whatsapp com secretaria e 
direção e professores, para a comunicação de qualquer problema nas atividades.
A avaliação  precisa ser muito  analisada, já  q  o ensino remoto  exige  uma 
revisão  da práticas  docente  e discente. 
De acordo. 
Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de 
construção para elaboração de uma solução alternativa e implementação das 

Concordo, sei que a presença se dará por produtividade e realização de todas as 
atividades propostas, já que não é possível realizá-la de outra maneira. Também 
entendo que as avaliações precisaram ser diferentes devido as aulas não 
presenciais e não vejo problema nisso. 
De acordo 
Assim com a volta, uma atividade de revisão seria boa pra saber como estão os 
alunos e, logo revisão da matéria em geral já sabendo as dificuldades de todos.

ão concordo com aula remota em substituição 
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pretar um texto OU NAO, azar dele. Se a mae dele 
está internada com Covid e ele nao pode botar o nariz na rua, azar o dele. Senta 
e reveja a materia. Senta que o conteúdo é importante.  Quando na escola, no 

, podia fugir da opressao das 
quatro paredes e jogar um futebol durante o recreio. Agora nem isso. Só toma 

a instituição tem a obrigação de acompanhar e fiscalizar toda e qualquer 
ia pelos professores. tanto 

para coibir injustiças, quanto qualquer  sobrecarregamento de atividades as quais 

Concordo com a diversidade de atividades e avaliações estabelecidas. 
acho super necessário o ensino não presencial nesse tempo de 

Temos várias ferramentas e recursos de monitoramento do aluno. Se não fosse 
formação. Sugiro 

disposição de disciplinas didático que não depende de laboratório ou 

A minuta propõe que as APNPs avancem com o curso, com a carga horária e 
ao que parece ainda está em discussão se as APNPs irão 

de fato servirem de carga horária e notas. Caso elas não sirvam para atribuir 
notas e concluir carga horárias, qual seria o objetivo da mesma? 

Concordo com a presença ser mediante a entrega de atividades pois n prejudica 
ao aluno que não tem acesso de modo integral a internet, podendo ser atividades 

Como não caracterizar como EAD se o discente está sujeito à reprovação? As 
APNPs, ao meu ver, não deveriam reprovar. Deveriam apenas possibilitar o 
acesso à educação e informação para realmente não se perder o aprendizado já 

Professores devem estar mais atenciosos, pois os alunos não estão acostumados 
a essa maneira de ensino, e as disciplinas e conteúdo já são complexos por si só, 

Concordo com a implementação de atividades não presenciais 
Repensar as avaliações com tendência a reprovação., Baseada em conteúdos. 
Criar uma comissão de alunos representantes para acompanhar o processo 

mail/ whatsapp com secretaria e 
direção e professores, para a comunicação de qualquer problema nas atividades. 
A avaliação  precisa ser muito  analisada, já  q  o ensino remoto  exige  uma 

Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de 
construção para elaboração de uma solução alternativa e implementação das 

Concordo, sei que a presença se dará por produtividade e realização de todas as 
la de outra maneira. Também 

entendo que as avaliações precisaram ser diferentes devido as aulas não 

Assim com a volta, uma atividade de revisão seria boa pra saber como estão os 
alunos e, logo revisão da matéria em geral já sabendo as dificuldades de todos. 
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Realengo . 

Realengo 

Não descreveram o período de entrega (quanto tempo disponível para execução 
da tarefa). Também não percebi questão sobre os discentes com necessidades 
especiais.

Rio de Janeiro 

Não acho 
reprovação numa matéria ou num período. Até porque, é para manter um vínculo 
entre os alunos e a escola e não um EAD.

Pinheiral Sim, o retorno será gradual e as avaliações deverão ser tam
Nilópolis Não existe curso não presencial na área de exatas.
Nilópolis Sem observações.

Pinheiral 

O art 4º prevê aferição de presença, desse modo também prevê ausência. Se o 
estudante não tem acesso à internet, ele pode ser reprovado por falta?
Sobre o art 5º, é preciso criar regulamentação própria para um período 
excepcional a ser desenvolvido remotamente, rompendo com algumas regras 
referentes aos regulamentos de ensino, avaliação, conselho de classe etc. O art 
5º, da maneira que está, fere reg
de um período excepcional possibilitaria o aproveitamento de APNPs como parte 
da carga horária para integralização do curso.
O artigo 5º, §9º contradiz o restante do artigo, uma vez que pressupõe que 
durante as APNPs o calendário letivo estará suspenso.

Rio de Janeiro Concordo.

Rio de Janeiro 

Acharia justo um estabelecimento da recuperação paralela como obrigação em 
caso de baixo desempenho do aluno, visto que, é um período delicado para 
resultar em reprovaç

Rio de Janeiro tenho disponibilidade para ead

Pinheiral 

Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades 
de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de 
inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educaçã

Nilópolis 

Pergunta: "Art. 5º ... podendo ser objeto também de avaliação presencial 
posterior, em caso de retorno presencial."
-->Como assim? Em caso de um retorno presencial no meio do período? 
Melhorar/esclarecer isso!

Niterói 

A frequência, conforme exposto, sendo computada com a entrega dos materiais, 
só demonstra que falta um olhar muito atento sobre as APNPs do IFRJ que 
possui um caráter de ensino remoto, que acaba sendo apresentado com outro 
nome. O que vemos, especia
ensino remoto, é a baixa frequência dos alunos e a consequente pouca entrega 
de atividades. Se a avaliação ficará a critério do docente, como o  IFRJ pode 
garantir que todos os servidores estão qualificados p
demandas online? 
Ainda não foi esclarecido, nesta minuta, aquilo que foi pensado pelo Colégio 
Pedro II, um colégio centenário e que poderia servir de inspiração para o IFRJ, 
em sua PORTARIA Nº1.254, DE 2DE JULHO DE 2020: "Parágrafo  ún
atividades  remotas  ou  não  presenciais  deverão  ser  inclusivas  e considerar  
as  vulnerabilidades  dos  estudantes,  para  deste  modo  evitar  o  
aprofundamento das  desigualdades, a  paralisia  institucional  e  a  inércia  
educacional  di
Link: http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/PORT%201254%20
dispe%20sobre%20atividades%20acadmicas.pdf

Nilópolis Está claro.

Duque de Caxias 

1) Com relação ao Artigo 4, uma dúvida, caso não haja entrega dessas 
atividades, a
procedimento deve ser tomado?
 
2) Com relação ao Artigo 5, não haverá determinação de um número mínimo de 
avaliações necessárias? Com relação ao parágrafo 4, faz

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

Não descreveram o período de entrega (quanto tempo disponível para execução 
da tarefa). Também não percebi questão sobre os discentes com necessidades 
especiais. 
Não acho correto ter avaliações durante as APNPs, que venham resultar em uma 
reprovação numa matéria ou num período. Até porque, é para manter um vínculo 
entre os alunos e a escola e não um EAD. 
Sim, o retorno será gradual e as avaliações deverão ser tam
Não existe curso não presencial na área de exatas. 
Sem observações. 
O art 4º prevê aferição de presença, desse modo também prevê ausência. Se o 
estudante não tem acesso à internet, ele pode ser reprovado por falta?
Sobre o art 5º, é preciso criar regulamentação própria para um período 
excepcional a ser desenvolvido remotamente, rompendo com algumas regras 
referentes aos regulamentos de ensino, avaliação, conselho de classe etc. O art 
5º, da maneira que está, fere regulamentos que existem no IFRJ, então, a criação 
de um período excepcional possibilitaria o aproveitamento de APNPs como parte 
da carga horária para integralização do curso. 
O artigo 5º, §9º contradiz o restante do artigo, uma vez que pressupõe que 

as APNPs o calendário letivo estará suspenso. 
Concordo. 
Acharia justo um estabelecimento da recuperação paralela como obrigação em 
caso de baixo desempenho do aluno, visto que, é um período delicado para 
resultar em reprovação sem tentativa. 
tenho disponibilidade para ead 
Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para fins 
de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de 
inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on-line, remota, híbrida, etc.
Pergunta: "Art. 5º ... podendo ser objeto também de avaliação presencial 
posterior, em caso de retorno presencial." 

>Como assim? Em caso de um retorno presencial no meio do período? 
Melhorar/esclarecer isso! 
A frequência, conforme exposto, sendo computada com a entrega dos materiais, 
só demonstra que falta um olhar muito atento sobre as APNPs do IFRJ que 
possui um caráter de ensino remoto, que acaba sendo apresentado com outro 
nome. O que vemos, especialmente em instituições públicas que aderiram ao 
ensino remoto, é a baixa frequência dos alunos e a consequente pouca entrega 
de atividades. Se a avaliação ficará a critério do docente, como o  IFRJ pode 
garantir que todos os servidores estão qualificados para lidar com essas 
demandas online?  
Ainda não foi esclarecido, nesta minuta, aquilo que foi pensado pelo Colégio 
Pedro II, um colégio centenário e que poderia servir de inspiração para o IFRJ, 
em sua PORTARIA Nº1.254, DE 2DE JULHO DE 2020: "Parágrafo  ún
atividades  remotas  ou  não  presenciais  deverão  ser  inclusivas  e considerar  
as  vulnerabilidades  dos  estudantes,  para  deste  modo  evitar  o  
aprofundamento das  desigualdades, a  paralisia  institucional  e  a  inércia  
educacional  diante  da  conjuntura atual." 
Link: http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/PORT%201254%20
dispe%20sobre%20atividades%20acadmicas.pdf 
Está claro. 
1) Com relação ao Artigo 4, uma dúvida, caso não haja entrega dessas 
atividades, apesar da participação do aluno em algum momento, qual 
procedimento deve ser tomado? 

2) Com relação ao Artigo 5, não haverá determinação de um número mínimo de 
avaliações necessárias? Com relação ao parágrafo 4, faz-
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Não descreveram o período de entrega (quanto tempo disponível para execução 
da tarefa). Também não percebi questão sobre os discentes com necessidades 

correto ter avaliações durante as APNPs, que venham resultar em uma 
reprovação numa matéria ou num período. Até porque, é para manter um vínculo 

Sim, o retorno será gradual e as avaliações deverão ser também. 

O art 4º prevê aferição de presença, desse modo também prevê ausência. Se o 
estudante não tem acesso à internet, ele pode ser reprovado por falta? 
Sobre o art 5º, é preciso criar regulamentação própria para um período 
excepcional a ser desenvolvido remotamente, rompendo com algumas regras 
referentes aos regulamentos de ensino, avaliação, conselho de classe etc. O art 

ulamentos que existem no IFRJ, então, a criação 
de um período excepcional possibilitaria o aproveitamento de APNPs como parte 

O artigo 5º, §9º contradiz o restante do artigo, uma vez que pressupõe que 

Acharia justo um estabelecimento da recuperação paralela como obrigação em 
caso de baixo desempenho do aluno, visto que, é um período delicado para 

Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 

pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para fins 
de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de 
inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 

line, remota, híbrida, etc. 
Pergunta: "Art. 5º ... podendo ser objeto também de avaliação presencial 

>Como assim? Em caso de um retorno presencial no meio do período? 

A frequência, conforme exposto, sendo computada com a entrega dos materiais, 
só demonstra que falta um olhar muito atento sobre as APNPs do IFRJ que 
possui um caráter de ensino remoto, que acaba sendo apresentado com outro 

lmente em instituições públicas que aderiram ao 
ensino remoto, é a baixa frequência dos alunos e a consequente pouca entrega 
de atividades. Se a avaliação ficará a critério do docente, como o  IFRJ pode 

ara lidar com essas 

Ainda não foi esclarecido, nesta minuta, aquilo que foi pensado pelo Colégio 
Pedro II, um colégio centenário e que poderia servir de inspiração para o IFRJ, 
em sua PORTARIA Nº1.254, DE 2DE JULHO DE 2020: "Parágrafo  único. As  
atividades  remotas  ou  não  presenciais  deverão  ser  inclusivas  e considerar  
as  vulnerabilidades  dos  estudantes,  para  deste  modo  evitar  o  
aprofundamento das  desigualdades, a  paralisia  institucional  e  a  inércia  

Link: http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/PORT%201254%20-

1) Com relação ao Artigo 4, uma dúvida, caso não haja entrega dessas 
pesar da participação do aluno em algum momento, qual 

2) Com relação ao Artigo 5, não haverá determinação de um número mínimo de 
-se necessário redigir 
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melhor como esse p
o retorno de atividades letivas ao qual se refere o parágrafo são das atividades 
presenciais?

Rio de Janeiro 
O uso de avaliações é importante para que os alunos se sintam que as APNP's 
seriam mas 

São João de Meriti concordo 
São João de Meriti concordo 
São João de Meriti ok, por mim.
Duque de Caxias De acordo.
Arraial do Cabo Concordo
Arraial do Cabo Concordo.

Nilópolis 

Essa parte que versa sobre avaliações (artigo 5o) vale ressaltar que, enquanto 
fazia a leitura, fica evidente que a prática proposta a respeito de avaliações 
deveria ser adotada por nós independente de pandemia. É revelador de nossos 
problemas instituciona
sugere o documento (avaliação variada, formativa, que possibilite o diagnóstico 
qualitativo da participação e do desempenho… práticas avaliativas 
interdisciplinares e diversificadas evitando utiliz
evitando a concentração de avaliações em determinados períodos de modo a 
acarretar sobrecarga aos estudantes, etc.) 
 
Enfim, há algumas questões a considerar: o parágrafo 7 abre a possibilidade de 
reprovação dos estudantes. Acho
de reprovação nesse contexto. Devemos, em minha opinião, abolir a reprovação 
enquanto possibilidade. Talvez possamos prever um alargamento do período 
letivo mas, sem reprovação. O regulamento dos conselhos de cl
deve valer nesse momento (na minha opinião, não deveria valer em hipótese 
alguma, deve ser refeito, pois a possibilidade que um único docente reprove um 
aluno em uma única disciplina é uma aberração pedagógica total). Considero 
ainda que a 
e não apenas nos primeiros 15 dias como está expresso no parágrafo 9.

Duque de Caxias De acordo.

Duque de Caxias 
O apoio docente será imprescindível para esses alunos durante todo o 
avaliativo.

Duque de Caxias Estudos e a as avaliações sejam adaptadas
Rio de Janeiro Concordo.
Arraial do Cabo Concordo

Paracambi 

O EAD deve ser levado com a mesma seriedade do presencial , portanto, precisa 
haver atividades avaliativas sim , 
professores exijam de seus alunos da mesma maneira do presencial .

Volta Redonda 

Art. 4º - Deve
para o aluno.
 
Art. 5º §9 
período de no mínimo um mês de adaptação dos estudantes e dos professores, 
como também sobre haver uma análise e uma avaliação dos professores sobre 
esse período de adaptação, não propor avaliações por um período de
um mês, no caso de ser aprovada a questão de haver avaliações durante as 
APNPs. 

Nilópolis 

Foi deliberado em assembleia:
- A recusa dos artigos 4° e 5° por inteiro, pois não contempla as especificações 
necessárias para a realização das APNP'S;
- Sugestão de que as orientações sejam melhor desenvolvidas e aprofundadas de 
acordo com quem tem acesso e quem não tem acesso à internet, levando em 
consideração  as singularidades e deixando claro as orientações e 
regulamentações;
- Inclusão na minuta da 
nas APNP's.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
melhor como esse procedimento será estabelecido. Com relação ao parágrafo 9, 
o retorno de atividades letivas ao qual se refere o parágrafo são das atividades 
presenciais? 
O uso de avaliações é importante para que os alunos se sintam que as APNP's 
seriam mas importantes e levadas mais a sério 

 
 

ok, por mim. 
De acordo. 

 
Concordo. 
Essa parte que versa sobre avaliações (artigo 5o) vale ressaltar que, enquanto 
fazia a leitura, fica evidente que a prática proposta a respeito de avaliações 
deveria ser adotada por nós independente de pandemia. É revelador de nossos 
problemas institucionais que as avaliações não sejam já trabalhadas da forma que 
sugere o documento (avaliação variada, formativa, que possibilite o diagnóstico 
qualitativo da participação e do desempenho… práticas avaliativas 
interdisciplinares e diversificadas evitando utilizar somente a prova escrita… 
evitando a concentração de avaliações em determinados períodos de modo a 
acarretar sobrecarga aos estudantes, etc.)  

Enfim, há algumas questões a considerar: o parágrafo 7 abre a possibilidade de 
reprovação dos estudantes. Acho um equívoco tremendo prever a possibilidade 
de reprovação nesse contexto. Devemos, em minha opinião, abolir a reprovação 
enquanto possibilidade. Talvez possamos prever um alargamento do período 
letivo mas, sem reprovação. O regulamento dos conselhos de cl
deve valer nesse momento (na minha opinião, não deveria valer em hipótese 
alguma, deve ser refeito, pois a possibilidade que um único docente reprove um 
aluno em uma única disciplina é uma aberração pedagógica total). Considero 
ainda que a realização de atividades avaliativas estejam vedadas no primeiro mês 
e não apenas nos primeiros 15 dias como está expresso no parágrafo 9.
De acordo. 
O apoio docente será imprescindível para esses alunos durante todo o 
avaliativo. 
Estudos e a as avaliações sejam adaptadas 
Concordo. 

 
O EAD deve ser levado com a mesma seriedade do presencial , portanto, precisa 
haver atividades avaliativas sim , provas , exercícios. É necessário que os 
professores exijam de seus alunos da mesma maneira do presencial .

Deve-se considerar flexibilização de prazos de entrega sem prejuízos 
para o aluno. 

- Sugiro, considerando comentário anterior sobre estabelecer um 
período de no mínimo um mês de adaptação dos estudantes e dos professores, 
como também sobre haver uma análise e uma avaliação dos professores sobre 
esse período de adaptação, não propor avaliações por um período de
um mês, no caso de ser aprovada a questão de haver avaliações durante as 

Foi deliberado em assembleia: 
A recusa dos artigos 4° e 5° por inteiro, pois não contempla as especificações 

necessárias para a realização das APNP'S; 
Sugestão de que as orientações sejam melhor desenvolvidas e aprofundadas de 

acordo com quem tem acesso e quem não tem acesso à internet, levando em 
consideração  as singularidades e deixando claro as orientações e 
regulamentações; 

Inclusão na minuta da obrigatoriedade de não reprovação dos discentes inscritos 
nas APNP's. 
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rocedimento será estabelecido. Com relação ao parágrafo 9, 
o retorno de atividades letivas ao qual se refere o parágrafo são das atividades 

O uso de avaliações é importante para que os alunos se sintam que as APNP's 

Essa parte que versa sobre avaliações (artigo 5o) vale ressaltar que, enquanto 
fazia a leitura, fica evidente que a prática proposta a respeito de avaliações 
deveria ser adotada por nós independente de pandemia. É revelador de nossos 

is que as avaliações não sejam já trabalhadas da forma que 
sugere o documento (avaliação variada, formativa, que possibilite o diagnóstico 
qualitativo da participação e do desempenho… práticas avaliativas 

ar somente a prova escrita… 
evitando a concentração de avaliações em determinados períodos de modo a 

Enfim, há algumas questões a considerar: o parágrafo 7 abre a possibilidade de 
um equívoco tremendo prever a possibilidade 

de reprovação nesse contexto. Devemos, em minha opinião, abolir a reprovação 
enquanto possibilidade. Talvez possamos prever um alargamento do período 
letivo mas, sem reprovação. O regulamento dos conselhos de classe também não 
deve valer nesse momento (na minha opinião, não deveria valer em hipótese 
alguma, deve ser refeito, pois a possibilidade que um único docente reprove um 
aluno em uma única disciplina é uma aberração pedagógica total). Considero 

realização de atividades avaliativas estejam vedadas no primeiro mês 
e não apenas nos primeiros 15 dias como está expresso no parágrafo 9. 

O apoio docente será imprescindível para esses alunos durante todo o processo 

O EAD deve ser levado com a mesma seriedade do presencial , portanto, precisa 
provas , exercícios. É necessário que os 

professores exijam de seus alunos da mesma maneira do presencial . 
se considerar flexibilização de prazos de entrega sem prejuízos 

comentário anterior sobre estabelecer um 
período de no mínimo um mês de adaptação dos estudantes e dos professores, 
como também sobre haver uma análise e uma avaliação dos professores sobre 
esse período de adaptação, não propor avaliações por um período de no mínimo 
um mês, no caso de ser aprovada a questão de haver avaliações durante as 

A recusa dos artigos 4° e 5° por inteiro, pois não contempla as especificações 

Sugestão de que as orientações sejam melhor desenvolvidas e aprofundadas de 
acordo com quem tem acesso e quem não tem acesso à internet, levando em 
consideração  as singularidades e deixando claro as orientações e 

obrigatoriedade de não reprovação dos discentes inscritos 



Pró

 

Nilópolis 

Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:
 
-Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
atividades propostas,
recebimento? (art 4º)
- podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de 
retorno presencial. 
período? (art 5º)
- § 2º A coordenação de curso ju
os instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a 
evitar a concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos 
estudantes 
realidade. Se as avaliações ocorrerem nos horários das aulas tal como 
acontecem as "provas normais", não vai ter "concentração em determinados 
períodos". (art 5º, §2º). 
- devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas.
Será que conseguiremos cumprir todas as demandas de adaptação? (art 5º, §5º). 
- Conselhos de Classe, 
normal. Como sugestão, deveríamos fazer reuniões mensais. (art 5º, §7º). 
- §8º Cabe a
responsabilidade somente do docente. Deveria ser uma ação institucional, 
prevista no calendário e gerida pelas equipes pedagógicas para evitar 
sobrecargas individuais. (art 5º, §8º).
- § 9º Fica v
retorno das atividades letivas, 
primeiros dias vamos recuperar conteúdos e objetivos desenvolvidos durante o 
desenvolvimento das APNP's? (art 5º, 
- forma periódica 
- das APNPs, do desenvolvimento 
desenvolvimento” (art 9º).

Duque de Caxias 

Registrar o resultado no SIGAA implica manter a visão de avaliação que o IFRJ 
tem. NEste novo cenário, será preciso considerar que o fracasso do aluno (ou 
seja, uma nota baixa) equivale ao fracasso do sistema. Por outro lado, o sucesso 
do aluno provavelmente estará ligado ao universo de privilégios de que ele usufrui 
(família letrada, a
equilíbrio familiar etc.).

Niterói Concordo.

Volta Redonda 

Artigo 4 – 
período. Os estudantes devem ser avaliados apenas pela
propostas.
Artigo 5 – 
adaptação da ementa das disciplinas e avaliações devem ser construídos de 
forma colaborativa e validados pelo colegiado do curso duas se
retomada das aulas”

Arraial do Cabo Concordo

Arraial do Cabo 

"§ 3º Recomenda
(pesquisa [...]".
 
Há aqui um grave equívoco epistemológico que reforça a concepção de pesqui
como simples consulta ou revisão de literatura, amplamente confundida, 
principalmente no nível médio o que provoca dificuldades metodológicas básicas 
quando discentes ingressam no nível superior, além de limitações acerca do 
processo de pesquisa científ

Reitoria 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e precisa de intérprete para acompanha
trabalho nesta área meu filho encontra
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
está a par disso é a escola em fim meu filho encontra
triste pra mim é par

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
atividades propostas,- Mesmo com atraso? Qual o período máximo para 
recebimento? (art 4º) 

podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de 
retorno presencial. - Como assim? Em caso de um retorno presencial no meio do 
período? (art 5º) 

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, 
os instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a 
evitar a concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos 
estudantes - Mais uma vez o doc dá atribuições pra todo mundo, o que é fora da 
realidade. Se as avaliações ocorrerem nos horários das aulas tal como 
acontecem as "provas normais", não vai ter "concentração em determinados 
períodos". (art 5º, §2º).  

devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas.
Será que conseguiremos cumprir todas as demandas de adaptação? (art 5º, §5º). 

Conselhos de Classe, - A periodicidade de reuniões deveria ser maior que o 
normal. Como sugestão, deveríamos fazer reuniões mensais. (art 5º, §7º). 

§8º Cabe ao docente, - A recuperação paralela não deveria ficar sob a 
responsabilidade somente do docente. Deveria ser uma ação institucional, 
prevista no calendário e gerida pelas equipes pedagógicas para evitar 
sobrecargas individuais. (art 5º, §8º). 

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o 
retorno das atividades letivas, - uma vez instaurado o regime de APNP's, nos 15 
primeiros dias vamos recuperar conteúdos e objetivos desenvolvidos durante o 
desenvolvimento das APNP's? (art 5º, §9º). 

forma periódica - Sugestão: periodicidade mensal. (art 9º).
das APNPs, do desenvolvimento – escrever “das APNPs, para o 

desenvolvimento” (art 9º). 
Registrar o resultado no SIGAA implica manter a visão de avaliação que o IFRJ 

NEste novo cenário, será preciso considerar que o fracasso do aluno (ou 
seja, uma nota baixa) equivale ao fracasso do sistema. Por outro lado, o sucesso 
do aluno provavelmente estará ligado ao universo de privilégios de que ele usufrui 
(família letrada, acesso a bens culturais, tecnologia de qualidade, plano de saúde, 
equilíbrio familiar etc.). 
Concordo. 

 A frequência dos estudantes não deve ser registrada durante este 
período. Os estudantes devem ser avaliados apenas pela 
propostas. 

 incluir parágrafo 9 “O plano de curso, contendo os recursos utilizados, 
adaptação da ementa das disciplinas e avaliações devem ser construídos de 
forma colaborativa e validados pelo colegiado do curso duas se
retomada das aulas” 

 
"§ 3º Recomenda-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa [...]". 

Há aqui um grave equívoco epistemológico que reforça a concepção de pesqui
como simples consulta ou revisão de literatura, amplamente confundida, 
principalmente no nível médio o que provoca dificuldades metodológicas básicas 
quando discentes ingressam no nível superior, além de limitações acerca do 
processo de pesquisa científica. 
Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e precisa de intérprete para acompanha-lo  vejo barreira é a falta de um 

lho nesta área meu filho encontra-se sem intérprete desde a notícia que ele 
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
está a par disso é a escola em fim meu filho encontra-se em uma barreira . Muito 
triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.
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Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química: 

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
aso? Qual o período máximo para 

podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de 
Como assim? Em caso de um retorno presencial no meio do 

ntamente com os docentes, organizará o número, 
os instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a 
evitar a concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos 

mundo, o que é fora da 
realidade. Se as avaliações ocorrerem nos horários das aulas tal como 
acontecem as "provas normais", não vai ter "concentração em determinados 

devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas.- Muito amplo. 
Será que conseguiremos cumprir todas as demandas de adaptação? (art 5º, §5º).  

A periodicidade de reuniões deveria ser maior que o 
normal. Como sugestão, deveríamos fazer reuniões mensais. (art 5º, §7º).  

A recuperação paralela não deveria ficar sob a 
responsabilidade somente do docente. Deveria ser uma ação institucional, 
prevista no calendário e gerida pelas equipes pedagógicas para evitar 

edada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o 
uma vez instaurado o regime de APNP's, nos 15 

primeiros dias vamos recuperar conteúdos e objetivos desenvolvidos durante o 

Sugestão: periodicidade mensal. (art 9º). 
escrever “das APNPs, para o 

Registrar o resultado no SIGAA implica manter a visão de avaliação que o IFRJ 
NEste novo cenário, será preciso considerar que o fracasso do aluno (ou 

seja, uma nota baixa) equivale ao fracasso do sistema. Por outro lado, o sucesso 
do aluno provavelmente estará ligado ao universo de privilégios de que ele usufrui 

cesso a bens culturais, tecnologia de qualidade, plano de saúde, 

A frequência dos estudantes não deve ser registrada durante este 
 realização de atividades 

incluir parágrafo 9 “O plano de curso, contendo os recursos utilizados, 
adaptação da ementa das disciplinas e avaliações devem ser construídos de 
forma colaborativa e validados pelo colegiado do curso duas semanas antes da 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 

Há aqui um grave equívoco epistemológico que reforça a concepção de pesquisa 
como simples consulta ou revisão de literatura, amplamente confundida, 
principalmente no nível médio o que provoca dificuldades metodológicas básicas 
quando discentes ingressam no nível superior, além de limitações acerca do 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 

lo  vejo barreira é a falta de um 
se sem intérprete desde a notícia que ele 

passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
se em uma barreira . Muito 

a o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte. 



Pró

 

Duque de Caxias Muito bom. Bem planejado.

Pinheiral 

Se a frequência será registrada com base na entrega de atividades, o que 
acontecerá com os que não entregarem? Serão reprovados? Perderão o direito à 
matrícula? A ausência de delimitações nesse sentido, contribui para exclusões.
No Art. 5º aparece novamente a ideia de “acordo” que pode gerar abusos, aqui 
voltada para a avaliação.
A sobrecarga dos docentes não é levada em consideração.
Em § 3º são citado
Em § 7º há a indicação da possibilidade de reprovação. A indicação de avaliação 
global não explica como isto pode ser feito no caso de estudantes com 
dificuldades de realizar as atividades, pois indica a conside
desempenhos pedagógicos”. E se por alguma dificuldade própria do período que 
vivemos o/a estudante não tiver conseguido nenhum desempenho considerado 
adequado? O que determinará a avaliação global para além de critérios 
conteudistas e me

Arraial do Cabo Concordo
Engenheiro Paulo de 

Frontin De acordo.
Arraial do Cabo de acordo

Duque de Caxias 

gostaria que os professores pegassem leve nas avaliações, levando em conta o 
estresse e as diversas disciplinas que os
entrega das avaliações e trabalhos

Realengo 

A presença só será feita de forma que os estudantes realizem as atividades, e 
quem não entendeu/não está conseguindo fazer porque trabalha,está doente,ou 
cuidando de alg
 
Provas,avaliações e testes não devem ser feitos,pois mexem com a saúde mental 
dos alunos que já está bastante abalada nesse período de pandemia.
 
Caso haja  reprovação e for passa]do pelo Conselho fica uma  dúvida,isso 
significa que se eu não entende
aprovar? 

Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.
Volta Redonda concordo 
Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta

Paracambi 

Sobre o Art. 5º; § 2º: 1. Já existe regulamento 
adequá-lo às necessidades do período pandêmico.
 
Sobre o Art. 5º; § 7º: Suspender temporariamente o regulamento vigente do 
conselho de classe para evitar reprovações absurdas se faz absolutamente 
necessário.
 
Sobre o Art. 5º; § 8
APNP. Recuperação paralela nesse contexto é ainda mais problemática e só tem 
um artigo que fala disso muito rapidamente. Outra questão que é preciso 
aprofundar para além do exposto.
 
Sobre o Art. 5º; §
que nem temos hoje uma noção ou panorama geral da situação dos nossos 
alunos. 

Volta Redonda 

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
atividades proposta
presenciais de ensino.
Isto não significa frequência, significa acompanhamento da atividade.
 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
período de suspensão das aulas
elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Muito bom. Bem planejado. 
Se a frequência será registrada com base na entrega de atividades, o que 
acontecerá com os que não entregarem? Serão reprovados? Perderão o direito à 
matrícula? A ausência de delimitações nesse sentido, contribui para exclusões.
No Art. 5º aparece novamente a ideia de “acordo” que pode gerar abusos, aqui 
voltada para a avaliação. 
A sobrecarga dos docentes não é levada em consideração.
Em § 3º são citados apenas recursos escritos para a avaliação.
Em § 7º há a indicação da possibilidade de reprovação. A indicação de avaliação 
global não explica como isto pode ser feito no caso de estudantes com 
dificuldades de realizar as atividades, pois indica a conside
desempenhos pedagógicos”. E se por alguma dificuldade própria do período que 
vivemos o/a estudante não tiver conseguido nenhum desempenho considerado 
adequado? O que determinará a avaliação global para além de critérios 
conteudistas e mensuradores da aprendizagem? 

 

De acordo. 
de acordo 
gostaria que os professores pegassem leve nas avaliações, levando em conta o 
estresse e as diversas disciplinas que os alunos estão tendo, pois isso complica a 
entrega das avaliações e trabalhos 
A presença só será feita de forma que os estudantes realizem as atividades, e 
quem não entendeu/não está conseguindo fazer porque trabalha,está doente,ou 
cuidando de alguém? 

Provas,avaliações e testes não devem ser feitos,pois mexem com a saúde mental 
dos alunos que já está bastante abalada nesse período de pandemia.

Caso haja  reprovação e for passa]do pelo Conselho fica uma  dúvida,isso 
significa que se eu não entender a matéria tem possibilidades do Conselho me 

De acordo com todo o conteúdo da minuta. 
 

De acordo com todo o conteúdo da minuta 
Sobre o Art. 5º; § 2º: 1. Já existe regulamento sobre isso, necessidade de 

lo às necessidades do período pandêmico. 

Sobre o Art. 5º; § 7º: Suspender temporariamente o regulamento vigente do 
conselho de classe para evitar reprovações absurdas se faz absolutamente 
necessário. 

Sobre o Art. 5º; § 8º: O documento não define de forma contundente o que é 
APNP. Recuperação paralela nesse contexto é ainda mais problemática e só tem 
um artigo que fala disso muito rapidamente. Outra questão que é preciso 
aprofundar para além do exposto. 

Sobre o Art. 5º; § 9º: Qual serão as diretrizes e metodologia deste acolhimento, já 
que nem temos hoje uma noção ou panorama geral da situação dos nossos 

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
atividades propostas, referentes ao período da realização das atividades não 
presenciais de ensino. 
Isto não significa frequência, significa acompanhamento da atividade.

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
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Se a frequência será registrada com base na entrega de atividades, o que 
acontecerá com os que não entregarem? Serão reprovados? Perderão o direito à 
matrícula? A ausência de delimitações nesse sentido, contribui para exclusões. 
No Art. 5º aparece novamente a ideia de “acordo” que pode gerar abusos, aqui 

A sobrecarga dos docentes não é levada em consideração. 
s apenas recursos escritos para a avaliação. 

Em § 7º há a indicação da possibilidade de reprovação. A indicação de avaliação 
global não explica como isto pode ser feito no caso de estudantes com 
dificuldades de realizar as atividades, pois indica a consideração de “melhores 
desempenhos pedagógicos”. E se por alguma dificuldade própria do período que 
vivemos o/a estudante não tiver conseguido nenhum desempenho considerado 
adequado? O que determinará a avaliação global para além de critérios 

gostaria que os professores pegassem leve nas avaliações, levando em conta o 
alunos estão tendo, pois isso complica a 

A presença só será feita de forma que os estudantes realizem as atividades, e 
quem não entendeu/não está conseguindo fazer porque trabalha,está doente,ou 

Provas,avaliações e testes não devem ser feitos,pois mexem com a saúde mental 
dos alunos que já está bastante abalada nesse período de pandemia. 

Caso haja  reprovação e for passa]do pelo Conselho fica uma  dúvida,isso 
r a matéria tem possibilidades do Conselho me 

sobre isso, necessidade de 

Sobre o Art. 5º; § 7º: Suspender temporariamente o regulamento vigente do 
conselho de classe para evitar reprovações absurdas se faz absolutamente 

º: O documento não define de forma contundente o que é 
APNP. Recuperação paralela nesse contexto é ainda mais problemática e só tem 
um artigo que fala disso muito rapidamente. Outra questão que é preciso 

9º: Qual serão as diretrizes e metodologia deste acolhimento, já 
que nem temos hoje uma noção ou panorama geral da situação dos nossos 

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
s, referentes ao período da realização das atividades não 

Isto não significa frequência, significa acompanhamento da atividade. 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
presenciais ficará a critério do planejamento 

elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
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presencial.
Ou ela ocorre pela APNP, ou não ocorre. Nã
futura. 
 
§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, 
os instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a 
evitar a concentração em determinados períodos, acarreta
estudantes.
Uma forma de resolver isto seria aplicar módulos quinzenais e evitar a sobrecarga 
aos estudantes e docentes. As coordenações deverão se organizar e programar 
para evitar sobreposição dos módulos aos docentes.
 
§ 5º Com relaçã
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas.
Somos contra ao plano de estudos individualizado. Ou o aluno aceita a APNP ou 
ele faz presencialmente futuramente 
 
§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação 
devem ser analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no 
período letivo, aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e 
decididos pelos Con
colegiado de curso, no caso de cursos de graduação.
De acordo com a decisão inicial do professor e somente para uma disciplina, 
liberando a dependência.
 
§ 8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógi
coordenação de curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de 
recuperação paralela para os estudantes que apresentarem baixo rendimento, 
com o objetivo de assegurar condições de ensino
equânime, salvo d
Somos favoráveis a recuperação final.
 
§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno 
das atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às 
atividades de acolhimento, av
e objetivos de aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvimento das 
APNPs. 
Caso o colegiado do curso opte por módulos, esta determinação não é válida aos 
primeiros módulos.

Rio de Janeiro 

Penso que o t
aulas remotas. Muitas vezes olhar a tela do celular ou PC é cansativo e arde os 
olhos... Assim, se for possível, seria interessante considerar também um tempo 
médio despendido na pesquisa e confecçã

Rio de Janeiro Ok. 
Duque de Caxias É necessário manter as avaliações.

Volta Redonda 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério 
elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial.
§ 1º  Aprovação automática, adotada em vários sistemas de ensino e em vár
escolas, consiste na não
 
§ 2º A coordenação de curso e a   CoTP  juntamente com os docentes, organizará 
o número, os instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de 
modo a evitar a co
aos estudantes. Incluir Coordenação técnico
e a distribuição das atividades avaliativas.
 
§ 8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
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presencial. 
Ou ela ocorre pela APNP, ou não ocorre. Não pode ficar pendente de avaliação 

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, 
os instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a 
evitar a concentração em determinados períodos, acarreta
estudantes. 
Uma forma de resolver isto seria aplicar módulos quinzenais e evitar a sobrecarga 
aos estudantes e docentes. As coordenações deverão se organizar e programar 
para evitar sobreposição dos módulos aos docentes. 

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas.
Somos contra ao plano de estudos individualizado. Ou o aluno aceita a APNP ou 
ele faz presencialmente futuramente pós pandemia. 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação 
devem ser analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no 
período letivo, aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e 
decididos pelos Conselhos de Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo 
colegiado de curso, no caso de cursos de graduação. 
De acordo com a decisão inicial do professor e somente para uma disciplina, 
liberando a dependência. 

§ 8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de 
recuperação paralela para os estudantes que apresentarem baixo rendimento, 
com o objetivo de assegurar condições de ensino-aprendizagem de forma 
equânime, salvo determinação legal em contrário. 
Somos favoráveis a recuperação final. 

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno 
das atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às 
atividades de acolhimento, avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos 
e objetivos de aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvimento das 

Caso o colegiado do curso opte por módulos, esta determinação não é válida aos 
primeiros módulos. 
Penso que o tempo de aula presencial nem sempre poderá ser o mesmo nas 
aulas remotas. Muitas vezes olhar a tela do celular ou PC é cansativo e arde os 
olhos... Assim, se for possível, seria interessante considerar também um tempo 
médio despendido na pesquisa e confecção da atividade a ser entregue.ol

É necessário manter as avaliações. 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério 
elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 
§ 1º  Aprovação automática, adotada em vários sistemas de ensino e em vár
escolas, consiste na não-reprovação de aluno neste momento de pandemia.

§ 2º A coordenação de curso e a   CoTP  juntamente com os docentes, organizará 
o número, os instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de 
modo a evitar a concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga 
aos estudantes. Incluir Coordenação técnico-pedagógica ( CoTP) na organização 
e a distribuição das atividades avaliativas. 

§ 8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
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o pode ficar pendente de avaliação 

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, 
os instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a 
evitar a concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos 

Uma forma de resolver isto seria aplicar módulos quinzenais e evitar a sobrecarga 
aos estudantes e docentes. As coordenações deverão se organizar e programar 

o às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas. 
Somos contra ao plano de estudos individualizado. Ou o aluno aceita a APNP ou 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação 
devem ser analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no 
período letivo, aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e 

selhos de Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo 

De acordo com a decisão inicial do professor e somente para uma disciplina, 

co ou equivalente, da 
coordenação de curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de 
recuperação paralela para os estudantes que apresentarem baixo rendimento, 

aprendizagem de forma 

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno 
das atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às 

aliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos 
e objetivos de aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvimento das 

Caso o colegiado do curso opte por módulos, esta determinação não é válida aos 

empo de aula presencial nem sempre poderá ser o mesmo nas 
aulas remotas. Muitas vezes olhar a tela do celular ou PC é cansativo e arde os 
olhos... Assim, se for possível, seria interessante considerar também um tempo 

o da atividade a ser entregue.ol 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

§ 1º  Aprovação automática, adotada em vários sistemas de ensino e em várias 
reprovação de aluno neste momento de pandemia. 

§ 2º A coordenação de curso e a   CoTP  juntamente com os docentes, organizará 
o número, os instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de 

ncentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga 
pedagógica ( CoTP) na organização 

§ 8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
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coordenação de curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de 
recuperação paralela para os estudantes que apresentarem baixo rendimento, 
com o objetivo de assegurar condições de ensino
equânime, salvo determinação legal em co
setor pedagógico, motivo pelo qual não deverá constar a expressão “equivalente”, 
e sim Coordenação técnico

Duque de Caxias Concordo
Rio de Janeiro 9- Esclarecer se é quando voltarem as atividades 
Volta Redonda concordo quero ter ead

Niterói 
Sobre o artigo 5a: Acho que isso pode ser uma proposta do CNIT para todos os 
professores: avaliação somente no retorno presencial.

Resende 

Art. 5º  Não é possível falar em aprendizagem sem garantias da interação, do 
diálogo e da troca. A "avaliação da aprendizagem" passa, necessariamente, pela 
garantia de que haverá estes elementos no processo de ensino aprendizagem. 
§ 5º não fica claro como
por este meio de estudos individualizados.
§8º recuperação paralela para os estudantes que apresentarem baixo rendimento, 
com o objetivo de  Em contexto de pandemia, sem o espaço da escola, não é 
possível assegurar condições de ensino
Assim, não é adequado falar em "baixo rendimento" e "recuperação paralela" 
quando o objetivo das atividades propostas aos alunos não deveria ser de caráter 
conteudista e/ou avaliativo. Como
adverso? 

Arraial do Cabo Concordo integralmente com o texto.

Niterói 

Sobre o Art 4º   
Várias pesquisas recentes apontam a baixa frequência no ensino remoto. Temos 
que ter um claro entendimento que a entrega d
considerada como um sinônimo de frequência. Neste caso, em particular isso 
pode ser uma alternativa. Devemos considerar que nem toda aula implica em uma 
atividade avaliativa. Neste último caso, como a frequência poderia ser 
considerada? Considerar que cada aula requer a entrega de uma atividade,  
implicaria em múltiplas atividades de uma mesma disciplina para os alunos. 
Considerando que cada aluno tem em média 8 disciplinas, a carga de atividades 
seria demasiada tanto para os aluno

Niterói 

Sobre o Art 4º   
Várias pesquisas recentes apontam a baixa frequência no ensino remoto. Temos 
que ter um claro entendimento que a entrega de atividades não deve ser 
considerada como um sinônimo de frequência. Neste caso
pode ser uma alternativa. Devemos considerar que nem toda aula implica em uma 
atividade avaliativa. Neste último caso, como a frequência poderia ser 
considerada? Considerar que cada aula requer a entrega de uma atividade,  
implicaria e
Considerando que cada aluno tem em média 8 disciplinas, a carga de atividades 
seria demasiada tanto para os alunos quanto para os docentes.

Paracambi Em guando não podemos estar presencias, 

Duque de Caxias 
Não há condições viáveis para realização de atividades avaliativas pois 
dependerá das condições dos alunos

Paracambi 
Para o aluno que não tem como acessar as aulas online, poderiam ter um 
agendamento p

Realengo 
Os professores deveriam se disponibilizar o maximo possivel para tirar as 
duvidas, por video conferencias

Rio de Janeiro 

É fundamental flexibilização do sigaa como registro; o google classroom permite 
registro de vídeos, avaliações. SIGAA deve continuar apenas para colocar 
conteúdo, notas e frequências obrigatoriamente, sendo que não sei como serão 
aferidas frequência e dese
maior com frequência. 
 
Devem-se considerar os seguintes pontos:
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oordenação de curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de 

recuperação paralela para os estudantes que apresentarem baixo rendimento, 
com o objetivo de assegurar condições de ensino-aprendizagem de forma 
equânime, salvo determinação legal em contrário. No regimento inexiste outro 
setor pedagógico, motivo pelo qual não deverá constar a expressão “equivalente”, 
e sim Coordenação técnico-pedagógica ( CoTP) 

 
Esclarecer se é quando voltarem as atividades 100% presenciais ou não.

concordo quero ter ead 
Sobre o artigo 5a: Acho que isso pode ser uma proposta do CNIT para todos os 
professores: avaliação somente no retorno presencial. 
Art. 5º  Não é possível falar em aprendizagem sem garantias da interação, do 
diálogo e da troca. A "avaliação da aprendizagem" passa, necessariamente, pela 
garantia de que haverá estes elementos no processo de ensino aprendizagem. 
§ 5º não fica claro como os alunos podem cumprir carga horária e/ou disciplinas 
por este meio de estudos individualizados. 
§8º recuperação paralela para os estudantes que apresentarem baixo rendimento, 
com o objetivo de  Em contexto de pandemia, sem o espaço da escola, não é 

ível assegurar condições de ensino-aprendizagem de forma equânime. 
Assim, não é adequado falar em "baixo rendimento" e "recuperação paralela" 
quando o objetivo das atividades propostas aos alunos não deveria ser de caráter 
conteudista e/ou avaliativo. Como observar "baixo rendimento" em contexto tão 

 
Concordo integralmente com o texto. 
Sobre o Art 4º    
Várias pesquisas recentes apontam a baixa frequência no ensino remoto. Temos 
que ter um claro entendimento que a entrega de atividades não deve ser 
considerada como um sinônimo de frequência. Neste caso, em particular isso 
pode ser uma alternativa. Devemos considerar que nem toda aula implica em uma 
atividade avaliativa. Neste último caso, como a frequência poderia ser 

erada? Considerar que cada aula requer a entrega de uma atividade,  
implicaria em múltiplas atividades de uma mesma disciplina para os alunos. 
Considerando que cada aluno tem em média 8 disciplinas, a carga de atividades 
seria demasiada tanto para os alunos quanto para os docentes.
Sobre o Art 4º    
Várias pesquisas recentes apontam a baixa frequência no ensino remoto. Temos 
que ter um claro entendimento que a entrega de atividades não deve ser 
considerada como um sinônimo de frequência. Neste caso
pode ser uma alternativa. Devemos considerar que nem toda aula implica em uma 
atividade avaliativa. Neste último caso, como a frequência poderia ser 
considerada? Considerar que cada aula requer a entrega de uma atividade,  
implicaria em múltiplas atividades de uma mesma disciplina para os alunos. 
Considerando que cada aluno tem em média 8 disciplinas, a carga de atividades 
seria demasiada tanto para os alunos quanto para os docentes.
Em guando não podemos estar presencias, pelomenos online teremos que estar .
Não há condições viáveis para realização de atividades avaliativas pois 
dependerá das condições dos alunos 
Para o aluno que não tem como acessar as aulas online, poderiam ter um 
agendamento para pegar as atividades no, determinado, campus.
Os professores deveriam se disponibilizar o maximo possivel para tirar as 
duvidas, por video conferencias 
É fundamental flexibilização do sigaa como registro; o google classroom permite 
registro de vídeos, avaliações. SIGAA deve continuar apenas para colocar 
conteúdo, notas e frequências obrigatoriamente, sendo que não sei como serão 
aferidas frequência e desempenho em termos de número. A preocupação é ainda 
maior com frequência.  

se considerar os seguintes pontos: 
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oordenação de curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de 
recuperação paralela para os estudantes que apresentarem baixo rendimento, 

aprendizagem de forma 
ntrário. No regimento inexiste outro 

setor pedagógico, motivo pelo qual não deverá constar a expressão “equivalente”, 

100% presenciais ou não. 

Sobre o artigo 5a: Acho que isso pode ser uma proposta do CNIT para todos os 

Art. 5º  Não é possível falar em aprendizagem sem garantias da interação, do 
diálogo e da troca. A "avaliação da aprendizagem" passa, necessariamente, pela 
garantia de que haverá estes elementos no processo de ensino aprendizagem.  

os alunos podem cumprir carga horária e/ou disciplinas 

§8º recuperação paralela para os estudantes que apresentarem baixo rendimento, 
com o objetivo de  Em contexto de pandemia, sem o espaço da escola, não é 

aprendizagem de forma equânime. 
Assim, não é adequado falar em "baixo rendimento" e "recuperação paralela" 
quando o objetivo das atividades propostas aos alunos não deveria ser de caráter 

observar "baixo rendimento" em contexto tão 

Várias pesquisas recentes apontam a baixa frequência no ensino remoto. Temos 
e atividades não deve ser 

considerada como um sinônimo de frequência. Neste caso, em particular isso 
pode ser uma alternativa. Devemos considerar que nem toda aula implica em uma 
atividade avaliativa. Neste último caso, como a frequência poderia ser 

erada? Considerar que cada aula requer a entrega de uma atividade,  
implicaria em múltiplas atividades de uma mesma disciplina para os alunos. 
Considerando que cada aluno tem em média 8 disciplinas, a carga de atividades 

s quanto para os docentes. 

Várias pesquisas recentes apontam a baixa frequência no ensino remoto. Temos 
que ter um claro entendimento que a entrega de atividades não deve ser 
considerada como um sinônimo de frequência. Neste caso, em particular isso 
pode ser uma alternativa. Devemos considerar que nem toda aula implica em uma 
atividade avaliativa. Neste último caso, como a frequência poderia ser 
considerada? Considerar que cada aula requer a entrega de uma atividade,  

m múltiplas atividades de uma mesma disciplina para os alunos. 
Considerando que cada aluno tem em média 8 disciplinas, a carga de atividades 
seria demasiada tanto para os alunos quanto para os docentes. 

pelomenos online teremos que estar . 
Não há condições viáveis para realização de atividades avaliativas pois 

Para o aluno que não tem como acessar as aulas online, poderiam ter um 
ara pegar as atividades no, determinado, campus. 

Os professores deveriam se disponibilizar o maximo possivel para tirar as 

É fundamental flexibilização do sigaa como registro; o google classroom permite 
registro de vídeos, avaliações. SIGAA deve continuar apenas para colocar 
conteúdo, notas e frequências obrigatoriamente, sendo que não sei como serão 

mpenho em termos de número. A preocupação é ainda 
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- Avaliação: estipular formas de avaliação que tenham caráter pedagógico, 
instrumental, necessidade de soberania dos conselhos de classe e/o
impossibilidade de reprovação;
- formas de aferência de frequência;
- dúvidas sobre as disciplinas que demandam carga horária presencial;
- debate sobre a plataforma para realização das APNPs;
- dúvidas sobre o ciclo escolar: haverá unificação de semestr
lecionado em 2020 contará como carga horária dada? As APNPs contarão como 
carga letiva?

São João de Meriti Ok 
Nilópolis Nada a sugerir ou comentar.

Realengo 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial.
§ 1º A avaliação dev
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente 
registrado no SIGAA.
§ 2º Os docentes, A c
organizarão o número, os instrumentos variados e a distribuição das atividades 
avaliativas de modo a evitar a concentração em determinados períodos, 
acarretando sobrecarga aos estudantes.
§ 3º Recomenda
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendiz
§ 4º Recomenda
período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 
processo de aprendizagem.
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico.
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualiz
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhe
diferentes componentes, considerando o contexto do isolamento social.
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, deve ser analisado mediante a 
avaliação global do colegiado do curso o estudante cujo aproveitamento d
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar ativ
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Concordo

Engenheiro Paulo de 
Frontin De acordo

Nilópolis 

ART 4 – Proposta: Como registrar a frequencia? Esse não deve ser um tema de 
prejuízo aos estudantes. No caso de estudante acometido por COVID ou qualquer 
outra situação que leve à infrequência (trabalho reprodutivo, po
procedimento a ser adotado? Como avaliar que o estudante está participando das 
aulas remotas? Haverá lista de presença? Numa turma de 30 estudantes no qual 
o professor não tem contato visual, como saber se o estudante está participando 
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Avaliação: estipular formas de avaliação que tenham caráter pedagógico, 

instrumental, necessidade de soberania dos conselhos de classe e/o
impossibilidade de reprovação; 

formas de aferência de frequência; 
dúvidas sobre as disciplinas que demandam carga horária presencial;
debate sobre a plataforma para realização das APNPs; 
dúvidas sobre o ciclo escolar: haverá unificação de semestr

lecionado em 2020 contará como carga horária dada? As APNPs contarão como 
carga letiva? 

Nada a sugerir ou comentar. 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 

de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente 
registrado no SIGAA. 
§ 2º Os docentes, A coordenação de curso juntamente com em colegiado, 
organizarão o número, os instrumentos variados e a distribuição das atividades 
avaliativas de modo a evitar a concentração em determinados períodos, 
acarretando sobrecarga aos estudantes. 
§ 3º Recomenda-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 
§ 4º Recomenda-se inserir no planejamento das APNPs momentos, durante o 
período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 
processo de aprendizagem. 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 

ativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas. 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos 
diferentes componentes, considerando o contexto do isolamento social.
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, deve ser analisado mediante a 
avaliação global do colegiado do curso o estudante cujo aproveitamento d
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares.  
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

 

De acordo 
Proposta: Como registrar a frequencia? Esse não deve ser um tema de 

prejuízo aos estudantes. No caso de estudante acometido por COVID ou qualquer 
outra situação que leve à infrequência (trabalho reprodutivo, po
procedimento a ser adotado? Como avaliar que o estudante está participando das 
aulas remotas? Haverá lista de presença? Numa turma de 30 estudantes no qual 
o professor não tem contato visual, como saber se o estudante está participando 
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Avaliação: estipular formas de avaliação que tenham caráter pedagógico, 
instrumental, necessidade de soberania dos conselhos de classe e/ou 

dúvidas sobre as disciplinas que demandam carga horária presencial; 

dúvidas sobre o ciclo escolar: haverá unificação de semestres? O que foi 
lecionado em 2020 contará como carga horária dada? As APNPs contarão como 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 

elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

e ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente 

oordenação de curso juntamente com em colegiado, 
organizarão o número, os instrumentos variados e a distribuição das atividades 
avaliativas de modo a evitar a concentração em determinados períodos, 

tilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como 

se inserir no planejamento das APNPs momentos, durante o 
período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
ativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 

assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
ados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas.  

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 

cimentos efetivamente trabalhados pelos 
diferentes componentes, considerando o contexto do isolamento social. 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, deve ser analisado mediante a 
avaliação global do colegiado do curso o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 

idades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 

Proposta: Como registrar a frequencia? Esse não deve ser um tema de 
prejuízo aos estudantes. No caso de estudante acometido por COVID ou qualquer 
outra situação que leve à infrequência (trabalho reprodutivo, por exemplo), qual o 
procedimento a ser adotado? Como avaliar que o estudante está participando das 
aulas remotas? Haverá lista de presença? Numa turma de 30 estudantes no qual 
o professor não tem contato visual, como saber se o estudante está participando 



Pró

 

das aulas? 
 
ART 5 – redação: “...pelo docente...”
Proposta: Pela equipe.
Antes de falar sobre “avaliação da aprendizagem” há necessidade de explicitar a 
noção de aprendizagem que perpassa esta minuta. Trata
conteúdos essenciais e obje
Como garantir esta aprendizagem neste contexto? Neste momento de pandemia 
e da impossibilidade de qualquer encontro presencial mínimo, qual aprendizagem 
é possível por meio APNPs? Por isso, é preciso incentiva
projetos integrados para não surtir sobrecarga de atividades, sobretudo num 
contexto de incertezas e fragilidades emocionais.
 
Se houver avaliação, esta precisa ser do desempenho global. E não pode gerar 
reprovação. O PEI precisa s
multidisciplinar,interdisciplinar e intersetorial, pois as razões pelas quais os 
alunos, não somente os com necessidades específicas, não têm sucesso 
acadêmico são complexas e não devem ser compreendidas a part
perspectiva meramente individual ou enquanto técnica descolada da realidade 
dos sujeitos.
 
Acredito que é importante se pensar na perspectiva de atendimento 
especializado: relaciona
especializ
de atendimentos em suas demandas específicas, buscando orientar e encaminhar 
para atendimento interno numa perspectiva multiprofissional, interdisciplinar e 
intersetorial, inclusive em arti
rede de atendimento externa, de forma a contribuir para a melhoria na relação 
ensino e aprendizagem, a permanência na instituição, sua inclusão social e êxito 
acadêmico do/a estudante.
 
§ 7º  - Não deve haver
fusão dos calendários; Aproveitamento pedagógico estendido por 2020/2021. 
Reforça a ideia de que não se deve SUBSTITUTIR as aulas presenciais, mas 
COMPLEMENTAR.
 
Discutir sobre avaliação é fundamental na 
o professor vai poder reprovar um aluno durante o uso de APNPs? Acredito que 
essa possibilidade não deveria existir ou então, na impossibilidade da 
inexistência, deveria ter um adendo sobre o sentido da avaliação, av
formativa, recuperação paralela, pensando sempre na permanência e no êxito dos 
estudantes…
 
§ 9º - redação: “15 dias” alterar para “30 dias”

Rio de Janeiro 

Creio que a cobrança excessiva de presença seja algo bem triste a ser feito. 
Nossos estudan
econômicos, familiares e tantas outras incertezas. Muitos estão tendo que 
trabalhar para ajudar na renda familiar, visto que muitos pais estão 
desempregados. E vocês pensam em exigir cobrança e tocar 
reprovação? Penso que isso não precise vir ao caso nesse momento, já que 
temos que pensar que estamos lidando com jovens.

Volta Redonda 

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, 
os instrumentos variados e a di
evitar a concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos 
estudantes.
Manter evitar a sobrecarga dos alunos mas retirar a qestão de concentração em 
determinados períodos pois em cursos por cr
coordenação é impossível, visto que cada aluno se inscreve em um conjunto de 
disciplinas diferente

Niterói De acordo

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
as aulas?  

redação: “...pelo docente...” 
Proposta: Pela equipe. 
Antes de falar sobre “avaliação da aprendizagem” há necessidade de explicitar a 
noção de aprendizagem que perpassa esta minuta. Trata-se do aprendizado dos 
conteúdos essenciais e objetivos de cada um dos componentes curriculares? 
Como garantir esta aprendizagem neste contexto? Neste momento de pandemia 
e da impossibilidade de qualquer encontro presencial mínimo, qual aprendizagem 
é possível por meio APNPs? Por isso, é preciso incentivar  avaliações coletivas, 
projetos integrados para não surtir sobrecarga de atividades, sobretudo num 
contexto de incertezas e fragilidades emocionais. 

Se houver avaliação, esta precisa ser do desempenho global. E não pode gerar 
reprovação. O PEI precisa ser pensado enquanto construção de um trabalho 
multidisciplinar,interdisciplinar e intersetorial, pois as razões pelas quais os 
alunos, não somente os com necessidades específicas, não têm sucesso 
acadêmico são complexas e não devem ser compreendidas a part
perspectiva meramente individual ou enquanto técnica descolada da realidade 
dos sujeitos. 

Acredito que é importante se pensar na perspectiva de atendimento 
especializado: relaciona-se às intervenções realizadas por profissionais e setores 
especializados do campus, tendo como objetivo acompanhar estudantes por meio 
de atendimentos em suas demandas específicas, buscando orientar e encaminhar 
para atendimento interno numa perspectiva multiprofissional, interdisciplinar e 
intersetorial, inclusive em articulação com os Núcleos e, se necessário, para a 
rede de atendimento externa, de forma a contribuir para a melhoria na relação 
ensino e aprendizagem, a permanência na instituição, sua inclusão social e êxito 
acadêmico do/a estudante. 

Não deve haver reprovação nessse contexto. Pensar sobre formas de 
fusão dos calendários; Aproveitamento pedagógico estendido por 2020/2021. 
Reforça a ideia de que não se deve SUBSTITUTIR as aulas presenciais, mas 
COMPLEMENTAR. 

Discutir sobre avaliação é fundamental na nossa instituição. Então quer dizer que 
o professor vai poder reprovar um aluno durante o uso de APNPs? Acredito que 
essa possibilidade não deveria existir ou então, na impossibilidade da 
inexistência, deveria ter um adendo sobre o sentido da avaliação, av
formativa, recuperação paralela, pensando sempre na permanência e no êxito dos 
estudantes… 

redação: “15 dias” alterar para “30 dias” 
Creio que a cobrança excessiva de presença seja algo bem triste a ser feito. 
Nossos estudantes estão passando por períodos de transtornos sociais, 
econômicos, familiares e tantas outras incertezas. Muitos estão tendo que 
trabalhar para ajudar na renda familiar, visto que muitos pais estão 
desempregados. E vocês pensam em exigir cobrança e tocar 
reprovação? Penso que isso não precise vir ao caso nesse momento, já que 
temos que pensar que estamos lidando com jovens. 
§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, 
os instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a 
evitar a concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos 
estudantes. 
Manter evitar a sobrecarga dos alunos mas retirar a qestão de concentração em 
determinados períodos pois em cursos por créditos esse controle por parte da 
coordenação é impossível, visto que cada aluno se inscreve em um conjunto de 
disciplinas diferente 
De acordo 
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Antes de falar sobre “avaliação da aprendizagem” há necessidade de explicitar a 
se do aprendizado dos 

tivos de cada um dos componentes curriculares? 
Como garantir esta aprendizagem neste contexto? Neste momento de pandemia 
e da impossibilidade de qualquer encontro presencial mínimo, qual aprendizagem 

r  avaliações coletivas, 
projetos integrados para não surtir sobrecarga de atividades, sobretudo num 

Se houver avaliação, esta precisa ser do desempenho global. E não pode gerar 
er pensado enquanto construção de um trabalho 

multidisciplinar,interdisciplinar e intersetorial, pois as razões pelas quais os 
alunos, não somente os com necessidades específicas, não têm sucesso 
acadêmico são complexas e não devem ser compreendidas a partir da 
perspectiva meramente individual ou enquanto técnica descolada da realidade 

Acredito que é importante se pensar na perspectiva de atendimento 
se às intervenções realizadas por profissionais e setores 

ados do campus, tendo como objetivo acompanhar estudantes por meio 
de atendimentos em suas demandas específicas, buscando orientar e encaminhar 
para atendimento interno numa perspectiva multiprofissional, interdisciplinar e 

culação com os Núcleos e, se necessário, para a 
rede de atendimento externa, de forma a contribuir para a melhoria na relação 
ensino e aprendizagem, a permanência na instituição, sua inclusão social e êxito 

reprovação nessse contexto. Pensar sobre formas de 
fusão dos calendários; Aproveitamento pedagógico estendido por 2020/2021. 
Reforça a ideia de que não se deve SUBSTITUTIR as aulas presenciais, mas 

nossa instituição. Então quer dizer que 
o professor vai poder reprovar um aluno durante o uso de APNPs? Acredito que 
essa possibilidade não deveria existir ou então, na impossibilidade da 
inexistência, deveria ter um adendo sobre o sentido da avaliação, avaliação 
formativa, recuperação paralela, pensando sempre na permanência e no êxito dos 

Creio que a cobrança excessiva de presença seja algo bem triste a ser feito. 
tes estão passando por períodos de transtornos sociais, 

econômicos, familiares e tantas outras incertezas. Muitos estão tendo que 
trabalhar para ajudar na renda familiar, visto que muitos pais estão 
desempregados. E vocês pensam em exigir cobrança e tocar no assunto 
reprovação? Penso que isso não precise vir ao caso nesse momento, já que 

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, 
stribuição das atividades avaliativas de modo a 

evitar a concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos 

Manter evitar a sobrecarga dos alunos mas retirar a qestão de concentração em 
éditos esse controle por parte da 

coordenação é impossível, visto que cada aluno se inscreve em um conjunto de 



Pró

 

Niterói ok 
Niterói Concordo

Rio de Janeiro 

Art. 5º , § 3º 
igualitária e, portanto, deve
lhe a não pressão de realização de provas complexas.

Paracambi 

Art. 4º Entende
conjunto de 
acompanhadas pelos docentes e que podem ser realizadas de forma não 
presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias digitais ou não, no 
âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto persistirem res
presença completa dos estudantes nos Campi da Instituição, respeitando a 
flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às 
suas especificidades e realidades próprias.
 
§ 1º O desenvolvimento das APNPs tem
I - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
II - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, adaptando os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPCs), em caráter excepcional, de modo a possibilitar 
o acesso a conteúdos e objetivos de aprendizagem definidos como essenciais 
pelos colegiados dos cursos.
III - contribuir para uma rotina básica de estudos;
IV - evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
V - configurar
estudos e; 
VI - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do 
ambiente físico do Campus.
 
§ 2º As atividades excepcionais a que se referem estas Diretrizes estão 
asseguradas pelo Parecer CNE/CP 
de Educação a Distância ou da oferta de carga horária na modalidade de 
Educação a Distância em cursos presenciais, na forma do que preveem outros 
documentos normativos, em caráter regular.
 
§ 3º As equipes disc
juntamente com a direção de ensino, avaliarão a possibilidade de oferta de 
componentes curriculares e os adaptarão para serem ofertados por meio de 
APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de Ativi
1) específicas para o período. 
 
§ 4º Os componentes curriculares que não puderem ser ofertados por meio de 
APNPs o deverão ser após retorno das atividades presenciais.
 
§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais 
informação e comunicação e devem garantir ao discente o acesso assíncrono a 
algum material (texto, áudio, site, vídeo, etc.) com os conteúdos das atividades 
até o término do período letivo da disciplina. 
 
§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar. Além disso, devem ser organizadas de forma adequada ao tempo 
de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs para o 
estudante, no período de aplicação da presente Resolução.
 
§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal 
da disciplina será equivalente ao somatór
e o tempo para eles desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar 
preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.
 
§ 8º Cabe às coordenações de cursos, às coordenações técnico

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

 
Art. 5º , § 3º - Não deve ser uma recomendação. A aprendizagem não será 
igualitária e, portanto, deve-se avaliar o discente de diferentes formas, garantindo
lhe a não pressão de realização de provas complexas. 
Art. 4º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades excepcionais de ensino a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes e que podem ser realizadas de forma não 
presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias digitais ou não, no 
âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto persistirem restrições sanitárias para 
presença completa dos estudantes nos Campi da Instituição, respeitando a 
flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às 
suas especificidades e realidades próprias. 

§ 1º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, adaptando os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPCs), em caráter excepcional, de modo a possibilitar 
o a conteúdos e objetivos de aprendizagem definidos como essenciais 

pelos colegiados dos cursos. 
contribuir para uma rotina básica de estudos; 
evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia de manutenção e de recuperação de 

estudos e;  
manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do 

ambiente físico do Campus. 

§ 2º As atividades excepcionais a que se referem estas Diretrizes estão 
asseguradas pelo Parecer CNE/CP nº 5/2020, diferindo totalmente da modalidade 
de Educação a Distância ou da oferta de carga horária na modalidade de 
Educação a Distância em cursos presenciais, na forma do que preveem outros 
documentos normativos, em caráter regular. 

§ 3º As equipes disciplinares, com o apoio de cada coordenação de curso, 
juntamente com a direção de ensino, avaliarão a possibilidade de oferta de 
componentes curriculares e os adaptarão para serem ofertados por meio de 
APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de Atividades 
1) específicas para o período.  

§ 4º Os componentes curriculares que não puderem ser ofertados por meio de 
APNPs o deverão ser após retorno das atividades presenciais.

§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais 
informação e comunicação e devem garantir ao discente o acesso assíncrono a 
algum material (texto, áudio, site, vídeo, etc.) com os conteúdos das atividades 
até o término do período letivo da disciplina.  

§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar. Além disso, devem ser organizadas de forma adequada ao tempo 

estudos do discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs para o 
estudante, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal 
da disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes 
e o tempo para eles desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar 
preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, às coordenações técnico
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aprendizagem não será 
se avaliar o discente de diferentes formas, garantindo-

se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
atividades excepcionais de ensino a serem desenvolvidas e 

acompanhadas pelos docentes e que podem ser realizadas de forma não 
presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias digitais ou não, no 

trições sanitárias para 
presença completa dos estudantes nos Campi da Instituição, respeitando a 
flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às 

possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, adaptando os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPCs), em caráter excepcional, de modo a possibilitar 
o a conteúdos e objetivos de aprendizagem definidos como essenciais 

evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
égia de manutenção e de recuperação de 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do 

§ 2º As atividades excepcionais a que se referem estas Diretrizes estão 
nº 5/2020, diferindo totalmente da modalidade 

de Educação a Distância ou da oferta de carga horária na modalidade de 
Educação a Distância em cursos presenciais, na forma do que preveem outros 

iplinares, com o apoio de cada coordenação de curso, 
juntamente com a direção de ensino, avaliarão a possibilidade de oferta de 
componentes curriculares e os adaptarão para serem ofertados por meio de 

dades - APNPs (Anexo 

§ 4º Os componentes curriculares que não puderem ser ofertados por meio de 
APNPs o deverão ser após retorno das atividades presenciais. 

§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de 
informação e comunicação e devem garantir ao discente o acesso assíncrono a 
algum material (texto, áudio, site, vídeo, etc.) com os conteúdos das atividades 

em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar. Além disso, devem ser organizadas de forma adequada ao tempo 

estudos do discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs para o 
estudante, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal 
io do tempo para orientar os estudantes 

e o tempo para eles desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar 
preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias. 

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, às coordenações técnico-pedagógicas, às 
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direções de ensino, ao corpo docente, com a participação da representação 
discente, elaborar estratégias de mapeamento, acompanhamento, planejamento, 
divulgação e controle periódico (semanal/quinzenal) da carga horária de trabalho 
das APNPs a ser direc
o processo de ensino
 
§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 
100% da totalidade da sua carga horária, desde que garantidas as plenas 
condições do pr
sobrecarga de trabalho. De acordo com o Parecer CNE/CP nº 5/2020, a carga 
horária que não for cumprida durante a vigência destas diretrizes deverá ser 
contemplada quando do retorno do ensino presencial. 
 
§10 Caso as condições se tornem satisfatórias para um retorno presencial, sem 
riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades sanitárias e 
validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs semanal 
deverá ser diminuída progress
 
§11 Os componentes curriculares que não puderem ser ofertados por meio de 
APNPs, no todo ou em parte, em função de eventuais prejuízos pedagógicos, 
deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser ofertados quando possível o 
retorno às atividade
consonância com a estrutura curricular de cada curso. 
 
§12 Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, 
serão adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos coleg
curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata 
dessas instâncias, ficando a critério de cada aluno aderir ou não. O estudante que 
aderir terá preferência no deferimento de solicitações de matrícula como aluno 
ouvinte nas atividades presenciais do IFRJ após sua conclusão do curso.
 
§13 Caberá ao IFRJ garantir estratégias educacionais e atendimentos específicos 
aos estudantes impossibilitados, no todo ou em parte, de realizar as APNPs 
propostas. Fica resguardado aos est
individualizado, a ser elaborado por equipe multiprofissional, ou ao trancamento 
da sua matrícula, a qualquer tempo, até que sejam reestabelecidas condições 
sanitárias adequadas para o retorno presencial das atividad
 
§14 O retorno gradual às atividades presenciais está condicionado a uma 
elaboração coletiva de um planejamento que deverá contemplar a extinção das 
APNPs em até doze meses.
 
     § 15 No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práti
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos con
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.  Para o 
estudante que concluiu o curso após aderir às medid
§12 deste artigo, o IFRJ avaliará a possibilidade de ofertar vivências em situação 
de trabalho no interior da própria instituição, caso seja de seu interesse.  
 
§ 16 Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio.
 
 
Art. 5º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas dire
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direções de ensino, ao corpo docente, com a participação da representação 
discente, elaborar estratégias de mapeamento, acompanhamento, planejamento, 
divulgação e controle periódico (semanal/quinzenal) da carga horária de trabalho 
das APNPs a ser direcionada aos alunos, de modo a evitar sobrecarga e garantir 
o processo de ensino-aprendizagem. 

§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 
100% da totalidade da sua carga horária, desde que garantidas as plenas 
condições do processo de ensino-aprendizagem e que não se configure 
sobrecarga de trabalho. De acordo com o Parecer CNE/CP nº 5/2020, a carga 
horária que não for cumprida durante a vigência destas diretrizes deverá ser 
contemplada quando do retorno do ensino presencial.  

§10 Caso as condições se tornem satisfatórias para um retorno presencial, sem 
riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades sanitárias e 
validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs semanal 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§11 Os componentes curriculares que não puderem ser ofertados por meio de 
APNPs, no todo ou em parte, em função de eventuais prejuízos pedagógicos, 
deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser ofertados quando possível o 
retorno às atividades presenciais ou em outros componentes curriculares, em 
consonância com a estrutura curricular de cada curso.  

§12 Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, 
serão adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos coleg
curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata 
dessas instâncias, ficando a critério de cada aluno aderir ou não. O estudante que 
aderir terá preferência no deferimento de solicitações de matrícula como aluno 

nas atividades presenciais do IFRJ após sua conclusão do curso.

§13 Caberá ao IFRJ garantir estratégias educacionais e atendimentos específicos 
aos estudantes impossibilitados, no todo ou em parte, de realizar as APNPs 
propostas. Fica resguardado aos estudantes o direito a um plano de estudos 
individualizado, a ser elaborado por equipe multiprofissional, ou ao trancamento 
da sua matrícula, a qualquer tempo, até que sejam reestabelecidas condições 
sanitárias adequadas para o retorno presencial das atividad

§14 O retorno gradual às atividades presenciais está condicionado a uma 
elaboração coletiva de um planejamento que deverá contemplar a extinção das 
APNPs em até doze meses. 

§ 15 No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práti
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Nacionais Curriculares 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.  Para o 
estudante que concluiu o curso após aderir às medidas específicas previstas no 
§12 deste artigo, o IFRJ avaliará a possibilidade de ofertar vivências em situação 
de trabalho no interior da própria instituição, caso seja de seu interesse.  

§ 16 Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio. 

Art. 5º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 
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direções de ensino, ao corpo docente, com a participação da representação 
discente, elaborar estratégias de mapeamento, acompanhamento, planejamento, 
divulgação e controle periódico (semanal/quinzenal) da carga horária de trabalho 

ionada aos alunos, de modo a evitar sobrecarga e garantir 

§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 
100% da totalidade da sua carga horária, desde que garantidas as plenas 

aprendizagem e que não se configure 
sobrecarga de trabalho. De acordo com o Parecer CNE/CP nº 5/2020, a carga 
horária que não for cumprida durante a vigência destas diretrizes deverá ser 

§10 Caso as condições se tornem satisfatórias para um retorno presencial, sem 
riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades sanitárias e 
validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs semanal 

§11 Os componentes curriculares que não puderem ser ofertados por meio de 
APNPs, no todo ou em parte, em função de eventuais prejuízos pedagógicos, 
deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser ofertados quando possível o 

s presenciais ou em outros componentes curriculares, em 

§12 Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, 
serão adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de 
curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata 
dessas instâncias, ficando a critério de cada aluno aderir ou não. O estudante que 
aderir terá preferência no deferimento de solicitações de matrícula como aluno 

nas atividades presenciais do IFRJ após sua conclusão do curso. 

§13 Caberá ao IFRJ garantir estratégias educacionais e atendimentos específicos 
aos estudantes impossibilitados, no todo ou em parte, de realizar as APNPs 

udantes o direito a um plano de estudos 
individualizado, a ser elaborado por equipe multiprofissional, ou ao trancamento 
da sua matrícula, a qualquer tempo, até que sejam reestabelecidas condições 
sanitárias adequadas para o retorno presencial das atividades.  

§14 O retorno gradual às atividades presenciais está condicionado a uma 
elaboração coletiva de um planejamento que deverá contemplar a extinção das 

§ 15 No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 

selhos profissionais, às Diretrizes Nacionais Curriculares 
CNE, ficando vedada a 

substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.  Para o 
as específicas previstas no 

§12 deste artigo, o IFRJ avaliará a possibilidade de ofertar vivências em situação 
de trabalho no interior da própria instituição, caso seja de seu interesse.   

§ 16 Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 

Art. 5º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
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§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ, inclusive para as APNPs.
§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom, vigoram co
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I - reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula 
SIGAA, considerando as APNPs que passarem a ser realizadas;
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade vir
III - postagem obrigatória do Plano de Atividades 
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo 
docente do plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e 
recursos tecnológico
IV – orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão 
relacionadas aos objetivos da disciplina e como serão avaliadas;
V – elaboração e seleção de materiais didáticos em formato digital a serem 
disponibilizados aos alun
que envolvam direitos autorais; 
VI – proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 
resumos, testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas 
com ou sem mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá
estudantes neste período e garantindo
diário de classe do SI
VII - disponibilização de contato constante, em horários de atendimento previstos, 
entre o docente e os estudantes para orientação sobre como desenvolver as 
atividades propostas nas ferramentas tecnológicas;
VIII - para as atividades síncronas, as APN
horário em que a turma está regularmente matriculada, podendo ser ofertada em 
horários distintos desde que haja acordo entre todos os estudantes e o docente.
 
§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas poderão ser gravadas,
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e 
institucionais de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que 
os estudantes possam assistir a qualquer tempo.
§ 5º Atividades síncronas, como chats, aula
defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos 
integradores (PI), entre outras, que forem gravadas, devem ser realizadas por 
meio de softwares apropriados e disponibilizados com link de acesso no módu
Turma Virtual 
§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA, 
observando
atividades.
§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao 
colegiado do curso, considerando as condições de logística e de pessoal do 
Campus, analisar a viabilidade para garantir a entrega, como, por exemplo, 
postagem pelos correios, entrega prese
estrutura de informática do Campus, entre outros,  considerando as normativas e 
os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Volta Redonda 

Com a tecnologia sabemos que é possível avaliar de maneira eficiente sem
nível de cobrança e aprendizagem caiam, por exemplo, montar experimentos, 
discussão sobre o tema da aula, listas de exercícios entre outros

Volta Redonda 

- Não será possível atestar frequência. O atestado é de cumprimento de atividade 
(principalmen
- cita que a frequência dos alunos será mediante a entrega das atividades. No 
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§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ, inclusive para as APNPs. 
§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom, vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula 
SIGAA, considerando as APNPs que passarem a ser realizadas;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da disciplina e demais 
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo 
docente do plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e 
recursos tecnológicos a serem utilizados; 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão 
relacionadas aos objetivos da disciplina e como serão avaliadas;

elaboração e seleção de materiais didáticos em formato digital a serem 
disponibilizados aos alunos. Caberá ao IFRJ respaldar a utilização de materiais 
que envolvam direitos autorais;  

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 

umos, testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas 
com ou sem mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá
estudantes neste período e garantindo-se o registro no módulo Turma Virtual e no 
diário de classe do SIGAA; 

disponibilização de contato constante, em horários de atendimento previstos, 
entre o docente e os estudantes para orientação sobre como desenvolver as 
atividades propostas nas ferramentas tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no 
horário em que a turma está regularmente matriculada, podendo ser ofertada em 
horários distintos desde que haja acordo entre todos os estudantes e o docente.

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas poderão ser gravadas,
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e 
institucionais de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que 
os estudantes possam assistir a qualquer tempo. 
§ 5º Atividades síncronas, como chats, aulas em tempo real,  apresentação e 
defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos 
integradores (PI), entre outras, que forem gravadas, devem ser realizadas por 
meio de softwares apropriados e disponibilizados com link de acesso no módu
Turma Virtual - SIGAA. 
§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA, 
observando-se antecedência mínima de 72 horas para início do prazo das 
atividades. 
§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao 
colegiado do curso, considerando as condições de logística e de pessoal do 
Campus, analisar a viabilidade para garantir a entrega, como, por exemplo, 
postagem pelos correios, entrega presencial agendada, disponibilização da 
estrutura de informática do Campus, entre outros,  considerando as normativas e 
os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Com a tecnologia sabemos que é possível avaliar de maneira eficiente sem
nível de cobrança e aprendizagem caiam, por exemplo, montar experimentos, 
discussão sobre o tema da aula, listas de exercícios entre outros

Não será possível atestar frequência. O atestado é de cumprimento de atividade 
(principalmente nas assíncronas) 

cita que a frequência dos alunos será mediante a entrega das atividades. No 
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§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
mo as únicas plataformas digitais 

para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no 
SIGAA, considerando as APNPs que passarem a ser realizadas; 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

APNPs da disciplina e demais 
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo 
docente do plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão 
relacionadas aos objetivos da disciplina e como serão avaliadas; 

elaboração e seleção de materiais didáticos em formato digital a serem 
os. Caberá ao IFRJ respaldar a utilização de materiais 

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 

umos, testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas 
com ou sem mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá-las aos 

se o registro no módulo Turma Virtual e no 

disponibilização de contato constante, em horários de atendimento previstos, 
entre o docente e os estudantes para orientação sobre como desenvolver as 

Ps ocorrerão exclusivamente no 
horário em que a turma está regularmente matriculada, podendo ser ofertada em 
horários distintos desde que haja acordo entre todos os estudantes e o docente. 

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas poderão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e 
institucionais de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que 

s em tempo real,  apresentação e 
defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos 
integradores (PI), entre outras, que forem gravadas, devem ser realizadas por 
meio de softwares apropriados e disponibilizados com link de acesso no módulo 

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA, 
se antecedência mínima de 72 horas para início do prazo das 

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao 
colegiado do curso, considerando as condições de logística e de pessoal do 
Campus, analisar a viabilidade para garantir a entrega, como, por exemplo, 

ncial agendada, disponibilização da 
estrutura de informática do Campus, entre outros,  considerando as normativas e 

Com a tecnologia sabemos que é possível avaliar de maneira eficiente sem que o 
nível de cobrança e aprendizagem caiam, por exemplo, montar experimentos, 
discussão sobre o tema da aula, listas de exercícios entre outros 

Não será possível atestar frequência. O atestado é de cumprimento de atividade 

cita que a frequência dos alunos será mediante a entrega das atividades. No 
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caso de aula sem haver atividade para entrega, a frequência será computada? Ou 
toda aula requer uma atividade de entrega para se mensurar a frequência?
§ 7º  
- Como será avaliado pelo CoC os casos de não entrega de atividade / não 
participação nas APNP’s?
- E os casos de atividades copiadas, como será avaliado?

Rio de Janeiro 

Art 4o     
Acreditamos que não deva haver registro de  frequência dos alunos do IFRJ.
Art 5o     
Neste período de pandemia, acreditamos que qualquer tipo de avaliação a ser 
ministrada não seja instrumento que determine a aprovação ou a reprovação dos 
alunos do IFRJ.

Pinheiral 
É preciso a frequência para que os alunos realnente se sintam f
regras, horarios e acima de tudo, disciplina no desenvolver das atividadetemos

Duque de Caxias 

Art 4º A frequência dos estudantes não deve ser contabilizada, sendo apenas 
utilizada para fins de acompanhamento da participação dos mesmos nas 
atividades . Caso o moodle seja adotado como plataforma institucional, poderá 
ser usado o relatório de acesso dos estudantes para auxiliar nesse 
acompanhamento. Desconhecemos se o Sigaa tem esse recurso.
 
Art 5º Sugerimos mudanças no Regulamento de Ensino Méd
transitórias para o momento de excepcionalidade:
- Aumento de número de disciplinas em dependência. 
- Possibilidade de Dependências curtas ( 1 mês e híbridas, se possível, ou via 
APNP) ; 
- Soberania do Conselho de Classe;
- Registro apenas d
§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado  uma outra alternativa e/ou prazo paea entrega posterior.
Incluir: § prever avalia
Incluir § A título de promoção para o semestre seguinte, é garantido ao aluno que 
não atingir o mínimo estabelecido pela avaliação global, um plano individualizado, 
elaborado pelos docentes (definido em colegiado) e acom
núcleos, que considere suas especificidades por até dois períodos após o 
contexto de pandemia. 
individualizado.
§ 7º (...) graduação, principalmente para os primeiros períodos, bus
evasão. 
Incluir: § entendendo a excepcionalidade do momento o aluno poderá solicitar o 
trancamento de disciplina ou de matrícula em qualquer momento do semestre 
letivo.   
§ 9º (...)  diagnóstica, capacitação discente e docente nas plataforma
utilizadas e de recuperação (...) (Campus Duque de Caxias)

Volta Redonda 

Art. 5º 
 
§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas 
pelo(s) docente(s) regentes das APNPs, com apoio da CoTP e do NAPNE.

Rio de Janeiro Concordo plenamente com o artigo.

Volta Redonda 

CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA
 
Art. 4º - Deve
avaliações sem prejuízos para o aluno.
 
Art. 5º §9 
e dos professores no retorno com APNPs (um mês por exemplo), para possibilitar 
uma análise e uma avaliação dos professores 
a sugestão é não propor avaliações por um período de no mínimo um mês, no 
caso de ser aprovada a questão de haver avaliações durante as APNPs.
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caso de aula sem haver atividade para entrega, a frequência será computada? Ou 
toda aula requer uma atividade de entrega para se mensurar a frequência?

Como será avaliado pelo CoC os casos de não entrega de atividade / não 
participação nas APNP’s? 

E os casos de atividades copiadas, como será avaliado? 

Acreditamos que não deva haver registro de  frequência dos alunos do IFRJ.

Neste período de pandemia, acreditamos que qualquer tipo de avaliação a ser 
ministrada não seja instrumento que determine a aprovação ou a reprovação dos 
alunos do IFRJ. 
É preciso a frequência para que os alunos realnente se sintam f
regras, horarios e acima de tudo, disciplina no desenvolver das atividadetemos
Art 4º A frequência dos estudantes não deve ser contabilizada, sendo apenas 
utilizada para fins de acompanhamento da participação dos mesmos nas 

vidades . Caso o moodle seja adotado como plataforma institucional, poderá 
ser usado o relatório de acesso dos estudantes para auxiliar nesse 
acompanhamento. Desconhecemos se o Sigaa tem esse recurso.

Art 5º Sugerimos mudanças no Regulamento de Ensino Méd
transitórias para o momento de excepcionalidade: 

Aumento de número de disciplinas em dependência.  
Possibilidade de Dependências curtas ( 1 mês e híbridas, se possível, ou via 

Soberania do Conselho de Classe; 
Registro apenas de conceito  

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado  uma outra alternativa e/ou prazo paea entrega posterior.
Incluir: § prever avaliações preferencialmente assíncronas.
Incluir § A título de promoção para o semestre seguinte, é garantido ao aluno que 
não atingir o mínimo estabelecido pela avaliação global, um plano individualizado, 
elaborado pelos docentes (definido em colegiado) e acompanhado pelas Cotps e 
núcleos, que considere suas especificidades por até dois períodos após o 
contexto de pandemia. – trabalhos coletivos, acompanhamento paralelo, plano 
individualizado. 
§ 7º (...) graduação, principalmente para os primeiros períodos, bus

Incluir: § entendendo a excepcionalidade do momento o aluno poderá solicitar o 
trancamento de disciplina ou de matrícula em qualquer momento do semestre 

§ 9º (...)  diagnóstica, capacitação discente e docente nas plataforma
utilizadas e de recuperação (...) (Campus Duque de Caxias)

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas 
pelo(s) docente(s) regentes das APNPs, com apoio da CoTP e do NAPNE.
Concordo plenamente com o artigo. 
CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA

Deve-se considerar flexibilização de prazos de entrega de 
avaliações sem prejuízos para o aluno. 

- É preciso estabelecer um período maior de adaptação dos estudantes 
e dos professores no retorno com APNPs (um mês por exemplo), para possibilitar 
uma análise e uma avaliação dos professores sobre esse período inicial. Por isso, 
a sugestão é não propor avaliações por um período de no mínimo um mês, no 
caso de ser aprovada a questão de haver avaliações durante as APNPs.

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

230 

caso de aula sem haver atividade para entrega, a frequência será computada? Ou 
toda aula requer uma atividade de entrega para se mensurar a frequência? 

Como será avaliado pelo CoC os casos de não entrega de atividade / não 

 

Acreditamos que não deva haver registro de  frequência dos alunos do IFRJ. 

Neste período de pandemia, acreditamos que qualquer tipo de avaliação a ser 
ministrada não seja instrumento que determine a aprovação ou a reprovação dos 

É preciso a frequência para que os alunos realnente se sintam foczdos, com 
regras, horarios e acima de tudo, disciplina no desenvolver das atividadetemos 
Art 4º A frequência dos estudantes não deve ser contabilizada, sendo apenas 
utilizada para fins de acompanhamento da participação dos mesmos nas 

vidades . Caso o moodle seja adotado como plataforma institucional, poderá 
ser usado o relatório de acesso dos estudantes para auxiliar nesse 
acompanhamento. Desconhecemos se o Sigaa tem esse recurso. 

Art 5º Sugerimos mudanças no Regulamento de Ensino Médio, mesmo que 

Possibilidade de Dependências curtas ( 1 mês e híbridas, se possível, ou via 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado  uma outra alternativa e/ou prazo paea entrega posterior. 

ções preferencialmente assíncronas. 
Incluir § A título de promoção para o semestre seguinte, é garantido ao aluno que 
não atingir o mínimo estabelecido pela avaliação global, um plano individualizado, 

panhado pelas Cotps e 
núcleos, que considere suas especificidades por até dois períodos após o 

trabalhos coletivos, acompanhamento paralelo, plano 

§ 7º (...) graduação, principalmente para os primeiros períodos, buscando evitar a 

Incluir: § entendendo a excepcionalidade do momento o aluno poderá solicitar o 
trancamento de disciplina ou de matrícula em qualquer momento do semestre 

§ 9º (...)  diagnóstica, capacitação discente e docente nas plataformas que serão 
utilizadas e de recuperação (...) (Campus Duque de Caxias) 

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas 
pelo(s) docente(s) regentes das APNPs, com apoio da CoTP e do NAPNE. 

CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA 

se considerar flexibilização de prazos de entrega de atividades e 

É preciso estabelecer um período maior de adaptação dos estudantes 
e dos professores no retorno com APNPs (um mês por exemplo), para possibilitar 

sobre esse período inicial. Por isso, 
a sugestão é não propor avaliações por um período de no mínimo um mês, no 
caso de ser aprovada a questão de haver avaliações durante as APNPs. 



Pró

 

 
§ 7o Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação 
devem ser analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no 
período letivo, aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e 
decididos pelos Conselhos de Classe , no caso de cursos técnicos, e pelo 
colegiado de curso, no caso de curs

São Gonçalo 

(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo)
Nova redação:
 
Art. 4º A análise da adesão e participação discente às APNPS poderão ser 
utilizadas como parâmetro para o que o  IFRJ construa um diagnóstico das 
condições da 
Art. 5º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das 
APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades 
específicas, o docente, a coord
NAPNE, poderão, a partir da análise caso a caso e das condições existentes, 
definir encaminhamentos cabíveis.

Rio de Janeiro Não deve ser cobrada presença

Arraial do Cabo 

Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 
retomada do calendário através das APNPs.

Realengo 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspen
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser v
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, es
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, dev
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efeti
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
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§ 7o Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação 
devem ser analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no 
período letivo, aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e 
decididos pelos Conselhos de Classe , no caso de cursos técnicos, e pelo 
colegiado de curso, no caso de cursos de graduação. 
(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo) 
Nova redação: 

Art. 4º A análise da adesão e participação discente às APNPS poderão ser 
utilizadas como parâmetro para o que o  IFRJ construa um diagnóstico das 
condições da oferta de atividades letivas no contexto da pandemia de COVID
Art. 5º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das 
APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades 
específicas, o docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o 
NAPNE, poderão, a partir da análise caso a caso e das condições existentes, 
definir encaminhamentos cabíveis. 
Não deve ser cobrada presença 
Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 
retomada do calendário através das APNPs. 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
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§ 7o Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação 
devem ser analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no 
período letivo, aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e 
decididos pelos Conselhos de Classe , no caso de cursos técnicos, e pelo 

Art. 4º A análise da adesão e participação discente às APNPS poderão ser 
utilizadas como parâmetro para o que o  IFRJ construa um diagnóstico das 

oferta de atividades letivas no contexto da pandemia de COVID-19. 
Art. 5º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das 
APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades 

enação de curso, juntamente com a CoTP e o 
NAPNE, poderão, a partir da análise caso a caso e das condições existentes, 

alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
são das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 

elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

ariada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

nserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
tes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 

assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
erão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 

vamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 



Pró

 

curriculares de
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

Realengo 
Livros da biblioteca
Ou agendar o aluguel previamente.

Nilópolis 

Art 4º   A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
atividades propostas. 
Pergunta: Mesmo com atraso? Qual o período máximo para recebimento? 
Art 5º   A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliaçã
presencial.
Pergunta: O que significa acordo pedagógico nesse contexto? Como pode ser 
feito esse acordo? 
§ 2º  A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, 
os instrumentos variados e a 
evitar a concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos 
estudantes, mediante a elaboração de um calendário para realização dessas 
atividades, para cada turma.
§5º  Com relação às atividad
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas 
pelo docente, com apoio da CoTP e do NAPNE.
§7º  A periodicidade de reuniões de conselho de classe (cursos técnicos) ou de 
colegiado de curso (graduação) deveria ser maior que o normal. Como sugestão, 
deveríamos fazer reuniões mensais.

Realengo 

OBS: O Art. 4º da minuta original foi suprimido.
 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os do
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomend
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
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curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
Livros da biblioteca poderiam estar digitalizados? 
Ou agendar o aluguel previamente. 
Art 4º   A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
atividades propostas.  
Pergunta: Mesmo com atraso? Qual o período máximo para recebimento? 

A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 
Pergunta: O que significa acordo pedagógico nesse contexto? Como pode ser 
feito esse acordo?  
§ 2º  A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, 
os instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a 
evitar a concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos 
estudantes, mediante a elaboração de um calendário para realização dessas 
atividades, para cada turma. 
§5º  Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas 
pelo docente, com apoio da CoTP e do NAPNE. 
§7º  A periodicidade de reuniões de conselho de classe (cursos técnicos) ou de 

iado de curso (graduação) deveria ser maior que o normal. Como sugestão, 
deveríamos fazer reuniões mensais. 
OBS: O Art. 4º da minuta original foi suprimido. 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
as, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 

assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
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ve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 

Art 4º   A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 

Pergunta: Mesmo com atraso? Qual o período máximo para recebimento?  
A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 

período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 

o presencial posterior, em caso de retorno 

Pergunta: O que significa acordo pedagógico nesse contexto? Como pode ser 

§ 2º  A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, 
distribuição das atividades avaliativas de modo a 

evitar a concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos 
estudantes, mediante a elaboração de um calendário para realização dessas 

es avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas 

§7º  A periodicidade de reuniões de conselho de classe (cursos técnicos) ou de 
iado de curso (graduação) deveria ser maior que o normal. Como sugestão, 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 

elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

centes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

tivas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
as, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 

assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
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calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizado
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretori
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

Realengo Concordo
Realengo concordo 

Rio de Janeiro 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos 
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
uso adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plan
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino
II - organização de
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos c
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 
correlatas); 
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológ
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre c
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da participação e do c
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
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calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 

res deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretori
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
 
 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
uso adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 
correlatas);  

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológ
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
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§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
s, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 

efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 

res deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 

o de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 

aprendizagem a serem utilizados; 
atividades que permitam orientações e interações com os 

estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
omponentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 

texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
omo desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 

umprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
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objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclus
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do c
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 
atividades síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de m
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 
 
Art. 5º A avaliação da
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial 
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular
devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobreca
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escri
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de est
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração cu
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi consider
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
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objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA. 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 
atividades síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.  

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escri
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração cu
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
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§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
ão de curso ou, projetos 

integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

omponente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 

aterial impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 

 

aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 

posterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 

rga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

udantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
ado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 

curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
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coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem de forma equânime, 

Realengo 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico co
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente ao
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com
o processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o ob
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

Niterói 

Essas práticas avaliativas devem ser apresentadas com antecedência, verificado 
o seu entendimento pelo alunado e monitorado o seu 
diferentes foros e modos de encontro com os estudantes.

Niterói 
Todo apoio ao estabelecido nos artigos 4º e 5º quanto à avaliação de frequência 
dos alunos e da aprendizagem.

Rio de Janeiro 

Art 5 1: O SIGA não dispõe de instrumentos 
qualitativas.
2: A atividade torna
realizadas pela coordenação de curso. Destaque também para dificuldade para os 
cursos de Graduacao, onde o aluno pode estar inscrito
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denação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 

ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico co
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente ao
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 

rdo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamento do componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com
o processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  

º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
Essas práticas avaliativas devem ser apresentadas com antecedência, verificado 
o seu entendimento pelo alunado e monitorado o seu andamento, por via de 
diferentes foros e modos de encontro com os estudantes. 
Todo apoio ao estabelecido nos artigos 4º e 5º quanto à avaliação de frequência 
dos alunos e da aprendizagem. 
Art 5 1: O SIGA não dispõe de instrumentos para registro de atividades 
qualitativas. 
2: A atividade torna-se impraticável frente a complexidade das atividades a serem 
realizadas pela coordenação de curso. Destaque também para dificuldade para os 
cursos de Graduacao, onde o aluno pode estar inscrito em disciplinas de 
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denação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

salvo determinação legal em contrário. 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
a evitar sua concentração em 

determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 

rdo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamento do componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 

prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 

jetivo de assegurar condições de 
aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 

Essas práticas avaliativas devem ser apresentadas com antecedência, verificado 
andamento, por via de 

Todo apoio ao estabelecido nos artigos 4º e 5º quanto à avaliação de frequência 

para registro de atividades 

se impraticável frente a complexidade das atividades a serem 
realizadas pela coordenação de curso. Destaque também para dificuldade para os 

em disciplinas de 



Pró

 

diferentes períodos. Este parágrafo deveria ser excluído.
7: As regras atuais estariam sendo modificadas? Potencial de afetar a autonomia 
do professor.

Realengo 

excluir 4º 
 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente regi
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de 
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminh
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em plano
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articu
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamen
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrári

Realengo 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser obj
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previsto
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diferentes períodos. Este parágrafo deveria ser excluído. 
7: As regras atuais estariam sendo modificadas? Potencial de afetar a autonomia 
do professor. 

 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

cial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminh
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em plano
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrári
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
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7: As regras atuais estariam sendo modificadas? Potencial de afetar a autonomia 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 

lação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
to nos componentes 

curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
médio técnico e da diretoria de 

ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 

eto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 

s no plano do componente curricular, sendo o resultado 



Pró

 

devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
 
§3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de a
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo apro
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pe
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Registrar para saber o percentual de atingimento. É necessário esse registro de 
frequência

Realengo 

Cortar, pois não se aplica:
Art 4º A frequência dos 
atividades propostas, referentes ao período da realização das atividades não 
presenciais de ensino.
 
Ajustar: 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspen
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser v
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
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devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 

nados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo apro
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
Registrar para saber o percentual de atingimento. É necessário esse registro de 
frequência 
Cortar, pois não se aplica: 
Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
atividades propostas, referentes ao período da realização das atividades não 
presenciais de ensino. 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
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§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 

nados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 

somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
dos estudantes e a integração curricular, a fim de 

promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

dagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 
Registrar para saber o percentual de atingimento. É necessário esse registro de 

estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
atividades propostas, referentes ao período da realização das atividades não 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
são das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 

elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

ariada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 



Pró

 

§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, e
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, de
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efet
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares d
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
 
§ 9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria d
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

Arraial do Cabo 
Com relação
nada a acrescentar.

Arraial do Cabo 

Acredito que esses parâmetros para a realização das APNP são cabíveis com a 
situação atual em que estamos. O formato de avaliações interdisciplinares 
também vejo de forma positiva.

Niterói 

Sobre o Art. 5, em concordância com minha proposição no Art. 1, proponho que 
as APNPs possam ser utilizadas, no máximo, como complementação de parte da 
carga horária letiva a ser reposta presencialmente, sendo 
de forma remota.

Duque de Caxias 

Art 4 - PRESENÇA DO ALUNO, ÚNICO MODO? ESTARIA CORRETO ter outra 
forma EM CONJUNTO.
 
art 5 - § 5  
seria uma exceção de uma exceção? 
 
§ 7 - REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE GRUPO OU SERIA OPTATIVO 
CABENDO SOMENTE AO PROFESSOR?
 
§ 8 - COMO SERIA RECUPERAÇÃO PARALELA NO CONTEXTO DE APNP? 
DEVE TER UMA ORIENTAÇÃO MÍNIMA.

Realengo 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utiliza
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
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§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamento do componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  

§ 9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria d
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
Com relação ao Artigo 4º, opto pela não aferição de frequência. Com o restante, 
nada a acrescentar. 
Acredito que esses parâmetros para a realização das APNP são cabíveis com a 
situação atual em que estamos. O formato de avaliações interdisciplinares 
também vejo de forma positiva. 
Sobre o Art. 5, em concordância com minha proposição no Art. 1, proponho que 
as APNPs possam ser utilizadas, no máximo, como complementação de parte da 
carga horária letiva a ser reposta presencialmente, sendo 
de forma remota. 

PRESENÇA DO ALUNO, ÚNICO MODO? ESTARIA CORRETO ter outra 
forma EM CONJUNTO. 

§ 5  - COMO SERIA ESSA ADAPTAÇÃO SE JÁ É INDIVIDUALIZADO? 
seria uma exceção de uma exceção?  

PROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE GRUPO OU SERIA OPTATIVO 
CABENDO SOMENTE AO PROFESSOR? 

COMO SERIA RECUPERAÇÃO PARALELA NO CONTEXTO DE APNP? 
DEVE TER UMA ORIENTAÇÃO MÍNIMA. 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
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interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

nserir no planejamento do componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
stes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 

assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
verão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 

ivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 

eve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

§ 9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 
ao Artigo 4º, opto pela não aferição de frequência. Com o restante, 

Acredito que esses parâmetros para a realização das APNP são cabíveis com a 
situação atual em que estamos. O formato de avaliações interdisciplinares 

Sobre o Art. 5, em concordância com minha proposição no Art. 1, proponho que 
as APNPs possam ser utilizadas, no máximo, como complementação de parte da 

inviável fazer avaliação 

PRESENÇA DO ALUNO, ÚNICO MODO? ESTARIA CORRETO ter outra 

COMO SERIA ESSA ADAPTAÇÃO SE JÁ É INDIVIDUALIZADO? - 

PROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE GRUPO OU SERIA OPTATIVO 

COMO SERIA RECUPERAÇÃO PARALELA NO CONTEXTO DE APNP? 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 

das como Ambiente 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
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uso adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem o
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas a
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públ
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 
correlatas); 
V - proposição de atividades com ou sem
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da p
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de tr
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolv
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 
atividades síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de dis
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. Art. 5
aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o período de suspensão das 
aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente e, 
mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também 
de avaliação presencial posterior, em caso de retorno presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do compo
devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, aca
 
§ 3º Recomendam
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uso adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas a
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 
correlatas);  

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA. 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 
atividades síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. Art. 5
aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o período de suspensão das 
aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente e, 
mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também 

ação presencial posterior, em caso de retorno presencial.

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
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brigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 

aprendizagem a serem utilizados; 
organização de atividades que permitam orientações e interações com os 

estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 

icas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 

mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 

articipação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
abalhos de conclusão de curso ou, projetos 

integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

ida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 

ponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. Art. 5º A avaliação da 
aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o período de suspensão das 
aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente e, 
mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também 

ação presencial posterior, em caso de retorno presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 

nente curricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 

rretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
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(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realizaçã
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relaç
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equi
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem de 

Rio de Janeiro 

Um princípio fundamental desta normativa deve ser a proibição da reprovação 
neste período de excepcionalidade. Essa deve ser uma prerrogativa do ensino por 
APNPs e não um item a ser deb
função redefinida, realizando aquilo que constitui a sua natureza que é repensar 
os processos educativos e as melhores formas de sua condução, em particular 
neste período. Além disso, a frequência não deve s
de tempos/aulas  no SIGAA, como fazemos normalmente; sendo  somente um 
instrumento para que o docente possa avaliar a eficácia e abrangência das 
APNPs. 
Sobre o artigo 4º que versa sobre a aferição de frequência, cabe questi
esta ação está em conformidade com o regime das APNPs, uma vez que o 
trabalho pedagógico não está pautado em dias letivos, mas em horas de 
atividades e de construção do conhecimento, de engajamento no processo de 
ensino-aprendizagem, devendo este s
O Artigo 5º, § 1º estabelece que a avaliação terá caráter formativo, diagnóstico A 
proposta da Avaliação Formativa consiste em avaliar o próprio processo de 
ensino-aprendizagem com o fim de gerar informações que permitam a sua 
avaliação e o seu replanejamento. Não cabe, portanto, a possibilidade de 
reprovação prevista no Art. 5º, § 7º, uma vez que este tipo de avaliação é 
abrangente com relação ao processo e não ao aluno. Se não houve 
aprendizagem, significa que é necessário um ajuste 
construção do conhecimento e não a retenção do aluno.

Realengo 

Gostaria de propor aos professores que desejarem fazer, aulas por vídeo, que 
eles poderiam fazer pela plataforma do youtube, e com configuração para 
legendas, para o
talvez alguns não tenham o conhecimento ou intimidade com a plataforma, mas é 
um método até que fácil, e que apos configurar e baixar ou fazer pela plataforma, 
ele poderá baixa
necessidade de internet.  E no caso de por ventura querer deixar também o vídeo 
na plataforma, poderá fazer alterações nas configurações e deixar o vídeo como 
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(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem. 

º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
NPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 

curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equi
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
Um princípio fundamental desta normativa deve ser a proibição da reprovação 
neste período de excepcionalidade. Essa deve ser uma prerrogativa do ensino por 
APNPs e não um item a ser debatido em conselhos de classe, que deverá ter sua 
função redefinida, realizando aquilo que constitui a sua natureza que é repensar 
os processos educativos e as melhores formas de sua condução, em particular 
neste período. Além disso, a frequência não deve ser aferida para fins de registro 
de tempos/aulas  no SIGAA, como fazemos normalmente; sendo  somente um 
instrumento para que o docente possa avaliar a eficácia e abrangência das 

Sobre o artigo 4º que versa sobre a aferição de frequência, cabe questi
esta ação está em conformidade com o regime das APNPs, uma vez que o 
trabalho pedagógico não está pautado em dias letivos, mas em horas de 
atividades e de construção do conhecimento, de engajamento no processo de 

aprendizagem, devendo este ser o norte das ações.
O Artigo 5º, § 1º estabelece que a avaliação terá caráter formativo, diagnóstico A 
proposta da Avaliação Formativa consiste em avaliar o próprio processo de 

aprendizagem com o fim de gerar informações que permitam a sua 
ão e o seu replanejamento. Não cabe, portanto, a possibilidade de 

reprovação prevista no Art. 5º, § 7º, uma vez que este tipo de avaliação é 
abrangente com relação ao processo e não ao aluno. Se não houve 
aprendizagem, significa que é necessário um ajuste no processo de condução de 
construção do conhecimento e não a retenção do aluno. 
Gostaria de propor aos professores que desejarem fazer, aulas por vídeo, que 
eles poderiam fazer pela plataforma do youtube, e com configuração para 
legendas, para os alunos que por ventura tenham problemas auditivos, sei que 
talvez alguns não tenham o conhecimento ou intimidade com a plataforma, mas é 
um método até que fácil, e que apos configurar e baixar ou fazer pela plataforma, 
ele poderá baixa-lo com legenda e arquivar em algum dispositivo móvel, sem a 
necessidade de internet.  E no caso de por ventura querer deixar também o vídeo 
na plataforma, poderá fazer alterações nas configurações e deixar o vídeo como 
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(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
o de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

ão às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
a integração curricular, a fim de 

promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
NPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 

curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 
Um princípio fundamental desta normativa deve ser a proibição da reprovação 
neste período de excepcionalidade. Essa deve ser uma prerrogativa do ensino por 

atido em conselhos de classe, que deverá ter sua 
função redefinida, realizando aquilo que constitui a sua natureza que é repensar 
os processos educativos e as melhores formas de sua condução, em particular 

er aferida para fins de registro 
de tempos/aulas  no SIGAA, como fazemos normalmente; sendo  somente um 
instrumento para que o docente possa avaliar a eficácia e abrangência das 

Sobre o artigo 4º que versa sobre a aferição de frequência, cabe questionar se 
esta ação está em conformidade com o regime das APNPs, uma vez que o 
trabalho pedagógico não está pautado em dias letivos, mas em horas de 
atividades e de construção do conhecimento, de engajamento no processo de 

er o norte das ações. 
O Artigo 5º, § 1º estabelece que a avaliação terá caráter formativo, diagnóstico A 
proposta da Avaliação Formativa consiste em avaliar o próprio processo de 

aprendizagem com o fim de gerar informações que permitam a sua 
ão e o seu replanejamento. Não cabe, portanto, a possibilidade de 

reprovação prevista no Art. 5º, § 7º, uma vez que este tipo de avaliação é 
abrangente com relação ao processo e não ao aluno. Se não houve 

no processo de condução de 

Gostaria de propor aos professores que desejarem fazer, aulas por vídeo, que 
eles poderiam fazer pela plataforma do youtube, e com configuração para 

s alunos que por ventura tenham problemas auditivos, sei que 
talvez alguns não tenham o conhecimento ou intimidade com a plataforma, mas é 
um método até que fácil, e que apos configurar e baixar ou fazer pela plataforma, 

rquivar em algum dispositivo móvel, sem a 
necessidade de internet.  E no caso de por ventura querer deixar também o vídeo 
na plataforma, poderá fazer alterações nas configurações e deixar o vídeo como 
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privado. 

Niterói 

Art 4º  
DISCORDÂNCIA: A frequência 
garantidas formas igualitárias de acesso.
 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo d
(podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de 
retorno presencial).  Sugestão de suprimir o texto entre parênteses). 
 
§ 7º  
DISCORDÂNCIA: Não deve haver reprovação em razã

Realengo 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
uso adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plano 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino
II - organização de a
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos com
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de t
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 
correlatas); 
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológic
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre com
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cum
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual 
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DISCORDÂNCIA: A frequência não deve ser computada, uma vez que não serão 
garantidas formas igualitárias de acesso. 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida 
(podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de 
retorno presencial).  Sugestão de suprimir o texto entre parênteses). 

DISCORDÂNCIA: Não deve haver reprovação em razão de ser APNP’s.
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 

rtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
uso adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 
correlatas);  

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológic
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA . 
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não deve ser computada, uma vez que não serão 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 

ocente e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida 
(podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de 
retorno presencial).  Sugestão de suprimir o texto entre parênteses).  

o de ser APNP’s. 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 

de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 

aprendizagem a serem utilizados; 
tividades que permitam orientações e interações com os 

estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
ponentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 

exto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
o desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 

primento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
de curso ou, projetos 

integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
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§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do co
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 
atividades síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de ma
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.
 
Art. 5º A avaliação da a
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial po
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, 
devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarg
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estud
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades a
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curr
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerad
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem de forma equânime, s

Arraial do Cabo 
As presenças não devem ser consideradas neste momento e as avaliações 
devem ser necessariamente formativa.

Duque de Caxias Artigo 4 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
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§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do co
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 
atividades síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curr
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
enação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 

ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
As presenças não devem ser consideradas neste momento e as avaliações 
devem ser necessariamente formativa. 
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§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 

terial impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 

prendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 

sterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 

a aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

antes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

valiativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
o insatisfatório para aproveitamento nos componentes 

curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
enação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 

ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

alvo determinação legal em contrário. 
As presenças não devem ser consideradas neste momento e as avaliações 
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Sugestão:
O artigo deixa claro que é a retomada do calendário letivo
§ 7º A reprovação deve ser discutida pelos colegiados de curso como 
excepcionalidade.

Rio de Janeiro 

Faz-se necessário incluir uma normativa proibindo a reprovação nesse período de 
excepcionalidade. Essa deve ser uma prerrogativa do ensino por AP
um item a ser debatido em conselhos de classe. Além disso, a frequência não 
deve ser aferida para fins de registro de tempos/aulas  no SIGAA, como fazemos 
normalmente; sendo  somente um instrumento para que o docente possa avaliar a 
eficácia e ab
Sobre o artigo 4º que versa sobre a aferição de frequência, cabe questionar se 
esta ação está em conformidade com o regime das APNPs, uma vez que o 
trabalho pedagógico não está pautado em dias letivos, mas em horas de 
atividades e de c
ensino-aprendizagem, devendo este ser o norte das ações.
O Artigo 5º, § 1º estabelece que a avaliação terá caráter formativo, diagnóstico A 
proposta da Avaliação Formativa consiste em avaliar o própr
ensino-aprendizagem com o fim de gerar informações que permitam a sua 
avaliação e o seu replanejamento. Não cabe, portanto, a possibilidade de 
reprovação prevista no Art. 5º, § 7º, uma vez que este tipo de avaliação é 
abrangente com relação 
aprendizagem, significa que é necessário um ajuste no processo de condução de 
construção do conhecimento e não a retenção do aluno.

Realengo 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas ativida
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
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Sugestão: 
O artigo deixa claro que é a retomada do calendário letivo, certo?
§ 7º A reprovação deve ser discutida pelos colegiados de curso como 
excepcionalidade. 

se necessário incluir uma normativa proibindo a reprovação nesse período de 
excepcionalidade. Essa deve ser uma prerrogativa do ensino por AP
um item a ser debatido em conselhos de classe. Além disso, a frequência não 
deve ser aferida para fins de registro de tempos/aulas  no SIGAA, como fazemos 
normalmente; sendo  somente um instrumento para que o docente possa avaliar a 
eficácia e abrangência das APNPs. 
Sobre o artigo 4º que versa sobre a aferição de frequência, cabe questionar se 
esta ação está em conformidade com o regime das APNPs, uma vez que o 
trabalho pedagógico não está pautado em dias letivos, mas em horas de 
atividades e de construção do conhecimento, de engajamento no processo de 

aprendizagem, devendo este ser o norte das ações.
O Artigo 5º, § 1º estabelece que a avaliação terá caráter formativo, diagnóstico A 
proposta da Avaliação Formativa consiste em avaliar o própr

aprendizagem com o fim de gerar informações que permitam a sua 
avaliação e o seu replanejamento. Não cabe, portanto, a possibilidade de 
reprovação prevista no Art. 5º, § 7º, uma vez que este tipo de avaliação é 
abrangente com relação ao processo e não ao aluno. Se não houve 
aprendizagem, significa que é necessário um ajuste no processo de condução de 
construção do conhecimento e não a retenção do aluno. 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 

valiação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas ativida
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
dividualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
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, certo? 
§ 7º A reprovação deve ser discutida pelos colegiados de curso como 

se necessário incluir uma normativa proibindo a reprovação nesse período de 
excepcionalidade. Essa deve ser uma prerrogativa do ensino por APNPs e não 
um item a ser debatido em conselhos de classe. Além disso, a frequência não 
deve ser aferida para fins de registro de tempos/aulas  no SIGAA, como fazemos 
normalmente; sendo  somente um instrumento para que o docente possa avaliar a 

Sobre o artigo 4º que versa sobre a aferição de frequência, cabe questionar se 
esta ação está em conformidade com o regime das APNPs, uma vez que o 
trabalho pedagógico não está pautado em dias letivos, mas em horas de 

onstrução do conhecimento, de engajamento no processo de 
aprendizagem, devendo este ser o norte das ações. 

O Artigo 5º, § 1º estabelece que a avaliação terá caráter formativo, diagnóstico A 
proposta da Avaliação Formativa consiste em avaliar o próprio processo de 

aprendizagem com o fim de gerar informações que permitam a sua 
avaliação e o seu replanejamento. Não cabe, portanto, a possibilidade de 
reprovação prevista no Art. 5º, § 7º, uma vez que este tipo de avaliação é 

ao processo e não ao aluno. Se não houve 
aprendizagem, significa que é necessário um ajuste no processo de condução de 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

valiação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

áticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
dividualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 

conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 



Pró

 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componen
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

Niterói 

Resposta: um atendimento acolhedor e esclarecedor sobre os procedimentos  e 
sua implementação.
As reuniões para avaliação dos resultados serão periódicas em qual período?? 
Acho que deveria ser especificado.

Realengo 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realiz
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso d
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento 
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuld
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos est
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório p
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos d
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação 
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componen
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
posta: um atendimento acolhedor e esclarecedor sobre os procedimentos  e 

sua implementação. 
As reuniões para avaliação dos resultados serão periódicas em qual período?? 
Acho que deveria ser especificado. 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso d
presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
romover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 

meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação 
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§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 
posta: um atendimento acolhedor e esclarecedor sobre os procedimentos  e 

As reuniões para avaliação dos resultados serão periódicas em qual período?? 

ada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

ades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

udantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
romover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 

meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
ara aproveitamento nos componentes 

curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
o ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 

ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 



Pró

 

Niterói 

E se diagnoticarmos que a APNP não vai dar certo frente a realidade dos 
estudantes? É fundamental garantir a revisão periódica dessa estratégia e ir por 
etapas, num processo que permita analisar a viabilidade e condições necess
efetivamente para a APNP curricular, iniciando por atividades extracurriculares. 
Além disso, 15 dias de acolhimento é muito pouco frente ao tempo sem atividades 
regulares e sistematizadas, dada a situação mantida pela pandemia de 
isolamento, isso dev

Rio de Janeiro 

Modificação no Art. 5o. A avaliação da aprendizagem realizada por meio de 
APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do 
planejamento elaborado pelo docente, podendo ser objeto 
presencial posterior, em caso de retorno presencial.
Não entendo que deva ter um acordo com a turma, uma vez que a comunicação 
professor-
com o tempo.

Reitoria 

Em reuniã
do IFRJ) ocorrida em 14 de agosto de 2020, no horário das 14h a 16h30,
elencamos algumas questões e sugestões que consideramos importantes na
reflexão e orientação do documento final da APNPs, a 
 
Art. 5º 
§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação
devem ser analisados mediante a avaliação global e qualitativa do
estudante no período letivo, aproveitando seus melhores desempenhos
pedagógicos e decididos pelos Co
técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de graduação.
 
 
Solicitamos que sejam suprimidos os itens que indiquem a possibilidade de
reprovação. Consideramos que os princípios da humanização e do acolhimento
são incompatíveis com a permanência desta ideia. Contudo, embora permaneça a
reprovação, defendemos que o regulamento do Conselho de Classe seja
suspenso no item sobre a autonomia das decisões do conselho e seja adotado,
visto a excepcionalidade do moment
Conselho, retirando da figura do docente esta responsabilidade.

Pinheiral 

Sim todos os métodos descritos de avaliação acima estão de acordo com o novo 
momento em que vivemos.  Nossos filhos conseguiram se adaptar be
que não tiverem acesso a internet por parte financeira,  a instituição deverá 
fornecer o material impresso, pego na instituição com hora marcada.

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 
âmbito dos campi do IFRJ.
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizad
possível ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos 
complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 
período de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Duran
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar;
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
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E se diagnoticarmos que a APNP não vai dar certo frente a realidade dos 
estudantes? É fundamental garantir a revisão periódica dessa estratégia e ir por 
etapas, num processo que permita analisar a viabilidade e condições necess
efetivamente para a APNP curricular, iniciando por atividades extracurriculares. 
Além disso, 15 dias de acolhimento é muito pouco frente ao tempo sem atividades 
regulares e sistematizadas, dada a situação mantida pela pandemia de 
isolamento, isso deveria ser o foco da minuta. 
Modificação no Art. 5o. A avaliação da aprendizagem realizada por meio de 
APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do 
planejamento elaborado pelo docente, podendo ser objeto 
presencial posterior, em caso de retorno presencial. 
Não entendo que deva ter um acordo com a turma, uma vez que a comunicação 

-turma se dará constantemente e o planejamento vai sendo construído 
com o tempo. 
Em reunião dos membros do FEJA (Fórum de Educação de Jovens e Adultos
do IFRJ) ocorrida em 14 de agosto de 2020, no horário das 14h a 16h30,
elencamos algumas questões e sugestões que consideramos importantes na
reflexão e orientação do documento final da APNPs, a saber:

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação
devem ser analisados mediante a avaliação global e qualitativa do
estudante no período letivo, aproveitando seus melhores desempenhos
pedagógicos e decididos pelos Conselhos de Classe, no caso de cursos
técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de graduação.

Solicitamos que sejam suprimidos os itens que indiquem a possibilidade de
reprovação. Consideramos que os princípios da humanização e do acolhimento
são incompatíveis com a permanência desta ideia. Contudo, embora permaneça a
reprovação, defendemos que o regulamento do Conselho de Classe seja
suspenso no item sobre a autonomia das decisões do conselho e seja adotado,
visto a excepcionalidade do momento, o princípio da autonomia integral do
Conselho, retirando da figura do docente esta responsabilidade.
Sim todos os métodos descritos de avaliação acima estão de acordo com o novo 
momento em que vivemos.  Nossos filhos conseguiram se adaptar be
que não tiverem acesso a internet por parte financeira,  a instituição deverá 
fornecer o material impresso, pego na instituição com hora marcada.
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 
âmbito dos campi do IFRJ. 

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for 
possível ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos 
complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 
período de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar; 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
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E se diagnoticarmos que a APNP não vai dar certo frente a realidade dos 
estudantes? É fundamental garantir a revisão periódica dessa estratégia e ir por 
etapas, num processo que permita analisar a viabilidade e condições necessárias 
efetivamente para a APNP curricular, iniciando por atividades extracurriculares. 
Além disso, 15 dias de acolhimento é muito pouco frente ao tempo sem atividades 
regulares e sistematizadas, dada a situação mantida pela pandemia de 

Modificação no Art. 5o. A avaliação da aprendizagem realizada por meio de 
APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do 
planejamento elaborado pelo docente, podendo ser objeto também de avaliação 

Não entendo que deva ter um acordo com a turma, uma vez que a comunicação 
turma se dará constantemente e o planejamento vai sendo construído 

o dos membros do FEJA (Fórum de Educação de Jovens e Adultos 
do IFRJ) ocorrida em 14 de agosto de 2020, no horário das 14h a 16h30, 
elencamos algumas questões e sugestões que consideramos importantes na 

saber: 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação 
devem ser analisados mediante a avaliação global e qualitativa do 
estudante no período letivo, aproveitando seus melhores desempenhos 

nselhos de Classe, no caso de cursos 
técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de graduação. 

Solicitamos que sejam suprimidos os itens que indiquem a possibilidade de 
reprovação. Consideramos que os princípios da humanização e do acolhimento 
são incompatíveis com a permanência desta ideia. Contudo, embora permaneça a 
reprovação, defendemos que o regulamento do Conselho de Classe seja 
suspenso no item sobre a autonomia das decisões do conselho e seja adotado, 

o, o princípio da autonomia integral do 
Conselho, retirando da figura do docente esta responsabilidade. 
Sim todos os métodos descritos de avaliação acima estão de acordo com o novo 
momento em que vivemos.  Nossos filhos conseguiram se adaptar bem. Aqueles 
que não tiverem acesso a internet por parte financeira,  a instituição deverá 
fornecer o material impresso, pego na instituição com hora marcada. 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 

matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 

de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
os em APNP enquanto não for 

possível ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 

te a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  
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§ 5º Os campi terão 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente; 
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas dos cursos;
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de 
aprendizagem propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os 
componentes curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos 
Pedagógicos dos Cur
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinare
equipe docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter 
contato com os estudantes e incentivá
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer
de APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e 
poderá ser implementado após a concordância da mesma. 
 
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIA
 
Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não p
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 
especificidades e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recurso
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos ed
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
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§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente;  

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas dos cursos; 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de 
aprendizagem propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os 
componentes curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à 
equipe docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter 
contato com os estudantes e incentivá-los a permanecer nos estudos.

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH 
de APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e 
poderá ser implementado após a concordância da mesma. 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS -

Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 
especificidades e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
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autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 

para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 

s) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de 
aprendizagem propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os 
componentes curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 

s, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à 
equipe docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter 

los a permanecer nos estudos. 

, no plano de trabalho, a CH 
de APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e 
poderá ser implementado após a concordância da mesma.  

- APNPs 

se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 

or Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 

atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

s tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
ucandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
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V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de hab
competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a concl
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em curs
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, 
decidam e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do 
PPC de cada curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no 
Plano de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio fí
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de e
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os 
objetivos indicados pelas APNPs forem alcançados
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações 
técnico-pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no 
SIGAA do planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas 
diretrizes.
 
§ 12º Quando as condiçõ
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semest
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minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de hab
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em curs
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, 
decidam e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do 
PPC de cada curso, registrando-se o parecer colegiado em a

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no 
Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio fí

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias. 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
ante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 

desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os 
objetivos indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações 
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no 

SIGAA do planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas 
 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
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minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
usão de curso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 

Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, 
decidam e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do 

se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
ante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 

desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
studo, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os 

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações 
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no 

SIGAA do planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas 

es sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 

res letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  
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§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de curs
a oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmb
dos respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de s
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário.
 
§ 17º No que se re
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que 
dispõem de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a 
validação das práticas profissionais de estágio.
 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais d
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamen
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do c
uso adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comu
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de seleção e apresentação
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identifica
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 
correlatas); 
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
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§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para 
a oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmb
dos respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que 
dispõem de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a 
validação das práticas profissionais de estágio. 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais d
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamen
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
uso adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comu
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identifica
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 
correlatas);  

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 
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§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 

os, ser organizados para 
a oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito 
dos respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
ua modalidade de ensino terão 

seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 

fere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 

do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 

CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que 
dispõem de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 

orpo docente e discente para 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 

aprendizagem a serem utilizados; 
organização de atividades que permitam orientações e interações com os 

estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 
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VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as ativid
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, resp
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 
atividades síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 
 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presen
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, orga
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas p
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvido
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pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 

orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar
objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA. 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, resp
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 
atividades síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.  

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvido
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pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

ades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 

 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
ciais ficará a critério do planejamento 

elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

nizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

todo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
as dificuldades encontradas e deverá ser 

assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
ossibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
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meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar ati
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando nec
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas.
 
Art. 9º As Coorden
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
formas – os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 
orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos 
mesmos. 
 
 
DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 10º As a
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem
 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
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meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 

untamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

urante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas. 

Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 

orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos 
 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
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meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 

analisada mediante a avaliação global do 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 

vidades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 

Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as 
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 

planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 

untamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

ança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

urante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 

dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 

orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 

tividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 

como regulamentos de ensino do IFRJ. 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
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retomada das atividades presenciais, com especial atenção a
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs.
 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 
ações: 
I - acolhimento e reintegra
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 
social; 
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs rea
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos.
 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.
 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docent
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para 
o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes.
 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENC
 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egre
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.
 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
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retomada das atividades presenciais, com especial atenção a
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs rea
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 

sos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante;  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para 
o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 

direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENC

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
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retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

ção de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 

sos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 

es de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 

atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

sso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 

APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
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formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorizaç
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensin
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização 
das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 
presencial.
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  
 
Art. 19º Deverá ser con
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marc
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte ori
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e 
seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios 
existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser 
aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legai
regulamentação específica junto à Pró
de cursos e Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
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I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensin
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização 
das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 
presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

cos.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
ministrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 

outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e 
seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios 
existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser 
aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
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I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

ão para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização 
das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

cedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
ministrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 

outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 

o Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 

entação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e 
seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios 
existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante 
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
s correlatas e alvo de 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 



Pró

 

cursos, pel
necessário, pela PROEN.

Rio de Janeiro 

Art. 5º (caput): Não há possibilidade de condicionar uma availiação a um acordo 
pedagógico. O professor deve ter autonimia para propor seus instrumentos 
avaliativos, estando sujeito às instâncias já estabelecidas em casos de abuso.
Art. 5º, par. 8º: Indicar se haverá períodos de recuperação final e verificação 
suplementar.

Realengo 

Deve ser garantido que os estudantes não reprovem por falta na participação das
APNPs. Há outras formas de comprovar frequência, como o que está descrito no 
artigo. A entrega das atividades propostas pode ser uma boa forma de verificar a 
frequência, pois alguns estudantes podem não querer se comprometer não 
havendo qualquer tipo de v
qualidade de ensino da instituição, resultando em profissionais com deficiência 
em sua formação. Uma forma de tentar diminuir o impacto àqueles que não se 
adaptarem às APNPs ou tiverem qualquer dificuldade, é
período/matrícula/disciplina a qualquer tempo da realização das APNPs.
Se mesmo com atividades extras de recuperação, o discente prosseguir com um 
baixo rendimento, este é um indicativo a não adaptação a esse modelo de ensino 
– quem re
desconsiderada do histórico e do coeficiente de rendimento, porque as APNPs 
fazem parte de um cenário excepcional.
Por não haver essa determinação na minuta, sugerimos que as atividades 
avaliativas deva
podem existir para muitos estudantes.

Pinheiral 

Sim todos os métodos descritos de avaliação acima estão de acordo com o novo 
momento em que vivemos.  Nossos filhos conseguiram se adaptar bem. Aque
que não tiverem acesso a internet por parte financeira,  a instituição deverá 
fornecer o material impresso, pego na instituição com hora marcada.

Pinheiral 

Sim todos os métodos descritos de avaliação acima estão de acordo com o novo 
momento em que viv
que não tiverem acesso a internet por parte financeira,  a instituição deverá 
fornecer o material impresso, pego na instituição com hora marcada.

Rio de Janeiro 

Faz-se necessário incluir uma normati
excepcionalidade. Essa deve ser uma prerrogativa do ensino por APNPs e não 
um item a
ser debatido em conselhos de classe. Além disso, a frequência não deve ser 
aferida para
fins de registro de tempos/aulas no SIGA
somente 
um instrumento para que o docente possa avaliar a eficácia e abrangência das 
APNPs. 
Sobre o artigo 4º que versa sobre a aferição de frequência, cabe questionar se 
esta 
ação está em conformidade com o regime das AP
pedagógico
não está pautado em dias letivos, mas em horas de atividades e de construção do
conhecimento, de engajamento no processo de ensino
este ser o
norte das ações.
O Artigo 5º, § 1º estabelece que a a
proposta da Avaliação Formativa consiste em avaliar o próprio processo de
ensino-aprendizagem com o fim de gerar informações que permitam a sua 
avaliação e o
seu replanejamento. Não cabe, portanto, a possibili
no Art. 5º, §
7º, uma vez que este tipo de avaliação é abrangente com relação ao processo e 
não ao 
aluno. Se não houve aprendizagem, significa que é necessário um ajuste no 
processo de
condução de construção do conhecimento e nã
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cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 
Art. 5º (caput): Não há possibilidade de condicionar uma availiação a um acordo 
pedagógico. O professor deve ter autonimia para propor seus instrumentos 

ativos, estando sujeito às instâncias já estabelecidas em casos de abuso.
Art. 5º, par. 8º: Indicar se haverá períodos de recuperação final e verificação 
suplementar. 
Deve ser garantido que os estudantes não reprovem por falta na participação das
APNPs. Há outras formas de comprovar frequência, como o que está descrito no 
artigo. A entrega das atividades propostas pode ser uma boa forma de verificar a 
frequência, pois alguns estudantes podem não querer se comprometer não 
havendo qualquer tipo de verificação de frequência, o que pode rebaixar a 
qualidade de ensino da instituição, resultando em profissionais com deficiência 
em sua formação. Uma forma de tentar diminuir o impacto àqueles que não se 
adaptarem às APNPs ou tiverem qualquer dificuldade, é pelo trancamento do 
período/matrícula/disciplina a qualquer tempo da realização das APNPs.
Se mesmo com atividades extras de recuperação, o discente prosseguir com um 
baixo rendimento, este é um indicativo a não adaptação a esse modelo de ensino 

quem reprova na APNP não se adaptou. Tal reprovação deve ser 
desconsiderada do histórico e do coeficiente de rendimento, porque as APNPs 
fazem parte de um cenário excepcional. 
Por não haver essa determinação na minuta, sugerimos que as atividades 
avaliativas devam ser assíncronas, por conta dos problemas de Internet que 
podem existir para muitos estudantes. 
Sim todos os métodos descritos de avaliação acima estão de acordo com o novo 
momento em que vivemos.  Nossos filhos conseguiram se adaptar bem. Aque
que não tiverem acesso a internet por parte financeira,  a instituição deverá 
fornecer o material impresso, pego na instituição com hora marcada.
Sim todos os métodos descritos de avaliação acima estão de acordo com o novo 
momento em que vivemos.  Nossos filhos conseguiram se adaptar bem. Aqueles 
que não tiverem acesso a internet por parte financeira,  a instituição deverá 
fornecer o material impresso, pego na instituição com hora marcada.

se necessário incluir uma normativa proibindo a reprovação nesse período de
excepcionalidade. Essa deve ser uma prerrogativa do ensino por APNPs e não 
um item a 
ser debatido em conselhos de classe. Além disso, a frequência não deve ser 
aferida para 
fins de registro de tempos/aulas no SIGAA, como fazemos normalmente; sendo 

um instrumento para que o docente possa avaliar a eficácia e abrangência das 

Sobre o artigo 4º que versa sobre a aferição de frequência, cabe questionar se 

ação está em conformidade com o regime das APNPs, uma vez que o trabalho 
pedagógico 
não está pautado em dias letivos, mas em horas de atividades e de construção do
conhecimento, de engajamento no processo de ensino-aprendizagem, devendo 
este ser o 
norte das ações. 
O Artigo 5º, § 1º estabelece que a avaliação terá caráter formativo, diagnóstico A
proposta da Avaliação Formativa consiste em avaliar o próprio processo de

aprendizagem com o fim de gerar informações que permitam a sua 
avaliação e o 
seu replanejamento. Não cabe, portanto, a possibilidade de reprovação prevista 
no Art. 5º, § 
7º, uma vez que este tipo de avaliação é abrangente com relação ao processo e 

aluno. Se não houve aprendizagem, significa que é necessário um ajuste no 
processo de 
condução de construção do conhecimento e não a retenção do aluno.
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as direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 

Art. 5º (caput): Não há possibilidade de condicionar uma availiação a um acordo 
pedagógico. O professor deve ter autonimia para propor seus instrumentos 

ativos, estando sujeito às instâncias já estabelecidas em casos de abuso. 
Art. 5º, par. 8º: Indicar se haverá períodos de recuperação final e verificação 

Deve ser garantido que os estudantes não reprovem por falta na participação das 
APNPs. Há outras formas de comprovar frequência, como o que está descrito no 
artigo. A entrega das atividades propostas pode ser uma boa forma de verificar a 
frequência, pois alguns estudantes podem não querer se comprometer não 

erificação de frequência, o que pode rebaixar a 
qualidade de ensino da instituição, resultando em profissionais com deficiência 
em sua formação. Uma forma de tentar diminuir o impacto àqueles que não se 

pelo trancamento do 
período/matrícula/disciplina a qualquer tempo da realização das APNPs. 
Se mesmo com atividades extras de recuperação, o discente prosseguir com um 
baixo rendimento, este é um indicativo a não adaptação a esse modelo de ensino 

prova na APNP não se adaptou. Tal reprovação deve ser 
desconsiderada do histórico e do coeficiente de rendimento, porque as APNPs 

Por não haver essa determinação na minuta, sugerimos que as atividades 
m ser assíncronas, por conta dos problemas de Internet que 

Sim todos os métodos descritos de avaliação acima estão de acordo com o novo 
momento em que vivemos.  Nossos filhos conseguiram se adaptar bem. Aqueles 
que não tiverem acesso a internet por parte financeira,  a instituição deverá 
fornecer o material impresso, pego na instituição com hora marcada. 
Sim todos os métodos descritos de avaliação acima estão de acordo com o novo 

emos.  Nossos filhos conseguiram se adaptar bem. Aqueles 
que não tiverem acesso a internet por parte financeira,  a instituição deverá 
fornecer o material impresso, pego na instituição com hora marcada. 

va proibindo a reprovação nesse período de 
excepcionalidade. Essa deve ser uma prerrogativa do ensino por APNPs e não 

ser debatido em conselhos de classe. Além disso, a frequência não deve ser 

A, como fazemos normalmente; sendo 

um instrumento para que o docente possa avaliar a eficácia e abrangência das 

Sobre o artigo 4º que versa sobre a aferição de frequência, cabe questionar se 

NPs, uma vez que o trabalho 

não está pautado em dias letivos, mas em horas de atividades e de construção do 
aprendizagem, devendo 

valiação terá caráter formativo, diagnóstico A 
proposta da Avaliação Formativa consiste em avaliar o próprio processo de 

aprendizagem com o fim de gerar informações que permitam a sua 

dade de reprovação prevista 

7º, uma vez que este tipo de avaliação é abrangente com relação ao processo e 

aluno. Se não houve aprendizagem, significa que é necessário um ajuste no 

o a retenção do aluno. 



Pró

 

Engenheiro Paulo de 
Frontin Nada a acrescentar.

Realengo Concordo!

Realengo 

→ Deve ser garantido que os estudantes n
das APNPs. Há outras
formas de comprovar frequência, como o que está 
das atividades propostas
pode ser uma boa forma de verificar a frequência, pois alguns estudantes podem 
não querer se
comprometer não havendo qualquer tipo de verificação de frequência, o que pode 
rebaixar a qualidade
de ensino da instituição, resultando em profissionais com deficiência em sua 
formação. Uma forma de
tentar diminuir o impacto àqueles que não se adaptarem às APNPs ou tiverem 
qualquer dificuldade, é
pelo trancamento do período/matrícula/disciplina a qualquer tempo
das APNPs. 
→ Se mesmo com atividades extras de recuperaç
um baixo rendimento,
este é um indicativo a não adaptação a esse modelo de ensino 
na APNP não se
adaptou. Tal reprovação deve ser desconsid
rendimento, porque
as APNPs fazem parte de um cenário excepcional.
→ Por não haver essa determinação na minuta, sugerimos que as atividades 
avaliativas devam ser
assíncronas, por conta dos problemas de Internet que po
estudantes.

Realengo 

Artigo 4 
Deve ser garantido que os estudantes não reprovem por falta na participação das 
APNPs. Há outras formas de comprovar frequência, como o que está descrito no 
artigo. A entrega das atividades propostas p
frequência, pois alguns estudantes podem não querer se comprometer não 
havendo qualquer tipo de verificação de frequência, o que pode rebaixar a 
qualidade de ensino da instituição, resultando em profissionais com defici
em sua formação. Uma forma de tentar diminuir o impacto àqueles que não se 
adaptarem às APNPs ou tiverem qualquer dificuldade, é pelo trancamento do 
período/matrícula/disciplina a qualquer tempo da realização das APNPs.
Artigo 5: 
 Se mesmo com ativid
baixo rendimento, este é um indicativo a não adaptação a esse modelo de ensino 
– quem reprova na APNP não se adaptou. Tal reprovação deve ser 
desconsiderada do histórico e do coeficiente de rendiment
fazem parte de um cenário excepcional.
 Por não haver essa determinação na minuta, sugerimos que as atividades 
avaliativas devam ser assíncronas, por conta dos problemas de Internet que 
podem existir para muitos estudantes.

Realengo 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de av
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do co
devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
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Nada a acrescentar. 
Concordo! 

 Deve ser garantido que os estudantes não reprovem por falta na participação 
das APNPs. Há outras 
formas de comprovar frequência, como o que está descrito no artigo. A entrega 
das atividades propostas 
pode ser uma boa forma de verificar a frequência, pois alguns estudantes podem 
não querer se 
comprometer não havendo qualquer tipo de verificação de frequência, o que pode 
rebaixar a qualidade 

o da instituição, resultando em profissionais com deficiência em sua 
formação. Uma forma de 
tentar diminuir o impacto àqueles que não se adaptarem às APNPs ou tiverem 
qualquer dificuldade, é 
pelo trancamento do período/matrícula/disciplina a qualquer tempo
das APNPs.  

 Se mesmo com atividades extras de recuperação, o discente prosseguir com 
um baixo rendimento, 
este é um indicativo a não adaptação a esse modelo de ensino 
na APNP não se 
adaptou. Tal reprovação deve ser desconsiderada do histórico e do coeficiente de 
rendimento, porque 
as APNPs fazem parte de um cenário excepcional. 

ão haver essa determinação na minuta, sugerimos que as atividades 
avaliativas devam ser 
assíncronas, por conta dos problemas de Internet que podem existir para muitos 
estudantes. 

Deve ser garantido que os estudantes não reprovem por falta na participação das 
APNPs. Há outras formas de comprovar frequência, como o que está descrito no 
artigo. A entrega das atividades propostas pode ser uma boa forma de verificar a 
frequência, pois alguns estudantes podem não querer se comprometer não 
havendo qualquer tipo de verificação de frequência, o que pode rebaixar a 
qualidade de ensino da instituição, resultando em profissionais com defici
em sua formação. Uma forma de tentar diminuir o impacto àqueles que não se 
adaptarem às APNPs ou tiverem qualquer dificuldade, é pelo trancamento do 
período/matrícula/disciplina a qualquer tempo da realização das APNPs.

Se mesmo com atividades extras de recuperação, o discente prosseguir com um 
baixo rendimento, este é um indicativo a não adaptação a esse modelo de ensino 

quem reprova na APNP não se adaptou. Tal reprovação deve ser 
desconsiderada do histórico e do coeficiente de rendiment
fazem parte de um cenário excepcional. 
Por não haver essa determinação na minuta, sugerimos que as atividades 
avaliativas devam ser assíncronas, por conta dos problemas de Internet que 
podem existir para muitos estudantes. 

. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
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ão reprovem por falta na participação 

descrito no artigo. A entrega 

pode ser uma boa forma de verificar a frequência, pois alguns estudantes podem 

comprometer não havendo qualquer tipo de verificação de frequência, o que pode 

o da instituição, resultando em profissionais com deficiência em sua 

tentar diminuir o impacto àqueles que não se adaptarem às APNPs ou tiverem 

pelo trancamento do período/matrícula/disciplina a qualquer tempo da realização 

ão, o discente prosseguir com 

este é um indicativo a não adaptação a esse modelo de ensino – quem reprova 

erada do histórico e do coeficiente de 

ão haver essa determinação na minuta, sugerimos que as atividades 

dem existir para muitos 

Deve ser garantido que os estudantes não reprovem por falta na participação das 
APNPs. Há outras formas de comprovar frequência, como o que está descrito no 

ode ser uma boa forma de verificar a 
frequência, pois alguns estudantes podem não querer se comprometer não 
havendo qualquer tipo de verificação de frequência, o que pode rebaixar a 
qualidade de ensino da instituição, resultando em profissionais com deficiência 
em sua formação. Uma forma de tentar diminuir o impacto àqueles que não se 
adaptarem às APNPs ou tiverem qualquer dificuldade, é pelo trancamento do 
período/matrícula/disciplina a qualquer tempo da realização das APNPs. 

ades extras de recuperação, o discente prosseguir com um 
baixo rendimento, este é um indicativo a não adaptação a esse modelo de ensino 

quem reprova na APNP não se adaptou. Tal reprovação deve ser 
desconsiderada do histórico e do coeficiente de rendimento, porque as APNPs 

Por não haver essa determinação na minuta, sugerimos que as atividades 
avaliativas devam ser assíncronas, por conta dos problemas de Internet que 

. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 

aliação presencial posterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 

mponente curricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 



Pró

 

determinados períodos, 
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realiz
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com re
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudante
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou e
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem 

Duque de Caxias 

Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de 
Caxias: 
 
Art 4º - substituição do texto por:
A frequência dos estudantes não deve ser contabilizada, mas sim realizado um 
acompanhamento da participação dos mesmos nas atividades 
frequência por entrega de atividades pode gerar sobrecarga para os alunos. 
 
Art. 5º   
 
§ 4º 
- Substituir 
em prazo definido no calendário acadêmico." por "... deverá ser assegurado uma 
outra alternativa e/ou prazo parea entrega posterior."
 
§ 7º  
- Incluir no final do parágrafo: "... no caso de 
para os primeiros períodos, evitando a evasão."
 
§ 9º 
- incluir: capacitação discente e docente nas plataformas que serão utilizadas 
 
Incluir novos parágrafos:
 
§ prever avaliações preferencialmente assíncronas.
 
§ A título de promoção para o semestre seguinte, é garantido ao aluno que não 
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determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou e
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de 

substituição do texto por: 
A frequência dos estudantes não deve ser contabilizada, mas sim realizado um 
acompanhamento da participação dos mesmos nas atividades 
frequência por entrega de atividades pode gerar sobrecarga para os alunos. 

Substituir "... deverá ser assegurado que as atividades possam ser entregues 
em prazo definido no calendário acadêmico." por "... deverá ser assegurado uma 
outra alternativa e/ou prazo parea entrega posterior." 

Incluir no final do parágrafo: "... no caso de cursos de graduação, principalmente 
para os primeiros períodos, evitando a evasão." 

incluir: capacitação discente e docente nas plataformas que serão utilizadas 

Incluir novos parágrafos: 

§ prever avaliações preferencialmente assíncronas. 

tulo de promoção para o semestre seguinte, é garantido ao aluno que não 
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acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 

ação de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

lação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
s e a integração curricular, a fim de 

promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 
Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de 

A frequência dos estudantes não deve ser contabilizada, mas sim realizado um 
acompanhamento da participação dos mesmos nas atividades - o registro da 
frequência por entrega de atividades pode gerar sobrecarga para os alunos.  

"... deverá ser assegurado que as atividades possam ser entregues 
em prazo definido no calendário acadêmico." por "... deverá ser assegurado uma 

cursos de graduação, principalmente 

incluir: capacitação discente e docente nas plataformas que serão utilizadas  

tulo de promoção para o semestre seguinte, é garantido ao aluno que não 



Pró

 

atingir o mínimo estabelecido pela avaliação global, um plano individualizado, 
elaborado pelos docentes (definido em colegiado) e acompanhado pelas Cotps e 
núcleos, que considere suas 
contexto de pandemia. 
individualizado.
 
§ entendendo a excepcionalidade do momento o aluno poderá solicitar o 
trancamento de disciplina ou de matrícula em qu
letivo. 

Realengo 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial.
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos obj
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA.
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evit
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, ma
instrumento de avaliação de aprendizagem.
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os disce
o processo de aprendizagem.
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo def
calendário acadêmico.
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
§ 8º Durante o período de excepcionalid
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. §9º Cabe ao doce
apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de cursos do ensino 
médio ou médio técnico e da diretoria de ensino, organizar atividades de 
recuperação paralela para os estudantes que apresentarem baixo rendimento, 
com o objetivo de asse
equânime, salvo determinação legal em contrário.

Rio de Janeiro 

Faz-se necessário incluir uma normativa proibindo a reprovação nesse período de
excepcionalidade. Essa deve ser uma prerrogativa do ensino por 
um item a
ser debatido em conselhos de classe. Além disso, a frequência não deve ser 
aferida para
fins de registro de tempos/aulas no SIGAA, como fazemos normalmente; sendo 
somente 
um instrumento para que o docente possa avaliar a eficácia e ab
APNPs. 
Sobre o artigo 4º que versa sobre a aferição de frequência, cabe questionar se 
esta 
ação está em conformidade com o regime das APNPs, uma vez que o trabalho 
pedagógico
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atingir o mínimo estabelecido pela avaliação global, um plano individualizado, 
elaborado pelos docentes (definido em colegiado) e acompanhado pelas Cotps e 
núcleos, que considere suas especificidades por até dois períodos após o 
contexto de pandemia. – trabalhos coletivos, acompanhamento paralelo, plano 
individualizado. 

§ entendendo a excepcionalidade do momento o aluno poderá solicitar o 
trancamento de disciplina ou de matrícula em qualquer momento do semestre 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos obj
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 
§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os disce
o processo de aprendizagem. 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo def
calendário acadêmico. 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. §9º Cabe ao doce
apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de cursos do ensino 
médio ou médio técnico e da diretoria de ensino, organizar atividades de 
recuperação paralela para os estudantes que apresentarem baixo rendimento, 
com o objetivo de assegurar condições de ensino-aprendizagem de forma 
equânime, salvo determinação legal em contrário. 

se necessário incluir uma normativa proibindo a reprovação nesse período de
excepcionalidade. Essa deve ser uma prerrogativa do ensino por 
um item a 
ser debatido em conselhos de classe. Além disso, a frequência não deve ser 
aferida para 
fins de registro de tempos/aulas no SIGAA, como fazemos normalmente; sendo 

um instrumento para que o docente possa avaliar a eficácia e ab

Sobre o artigo 4º que versa sobre a aferição de frequência, cabe questionar se 

ação está em conformidade com o regime das APNPs, uma vez que o trabalho 
pedagógico 
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atingir o mínimo estabelecido pela avaliação global, um plano individualizado, 
elaborado pelos docentes (definido em colegiado) e acompanhado pelas Cotps e 

especificidades por até dois períodos após o 
trabalhos coletivos, acompanhamento paralelo, plano 

§ entendendo a excepcionalidade do momento o aluno poderá solicitar o 
alquer momento do semestre 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
ar sua concentração em 

determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 
se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 

(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
pa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

ade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. §9º Cabe ao docente, com 
apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de cursos do ensino 
médio ou médio técnico e da diretoria de ensino, organizar atividades de 
recuperação paralela para os estudantes que apresentarem baixo rendimento, 

aprendizagem de forma 

se necessário incluir uma normativa proibindo a reprovação nesse período de 
excepcionalidade. Essa deve ser uma prerrogativa do ensino por APNPs e não 

ser debatido em conselhos de classe. Além disso, a frequência não deve ser 

fins de registro de tempos/aulas no SIGAA, como fazemos normalmente; sendo 

um instrumento para que o docente possa avaliar a eficácia e abrangência das 

Sobre o artigo 4º que versa sobre a aferição de frequência, cabe questionar se 

ação está em conformidade com o regime das APNPs, uma vez que o trabalho 



Pró

 

não está pautado em dias letivos, mas em horas de atividades e de c
conhecimento, de engajamento no processo de ensino
este ser o
norte das ações.
O Artigo 5º, § 1º estabelece que a avaliação terá caráter formativo, diagnóstico A
proposta da Avaliação Formativa consiste em avaliar o própr
ensino-aprendizagem com o fim de gerar informações que permitam a sua 
avaliação e o
seu replanejamento. Não cabe, portanto, a possibilidade de reprovação prevista 
no Art. 5º, §
7º, uma vez que este tipo de avaliação é abrangente com relação 
não ao 
aluno. Se não houve aprendizagem, significa que é necessário um ajuste no 
processo de
condução de construção do conhecimento e não a retenção do aluno.

Volta Redonda 

§ 7º ... e decididos pelos Conselhos de Classe, no caso de cursos té
colegiado de curso, no caso de cursos de graduação. 
A decisão de reprovação não passará primeiro pelo docente? Normalmente, o 
docente decide se abre para o Conselho decidir. 
 
§ 8º Não consigo enxergar em todo esse momento de excepcionalida
atividades de recuperação paralela. Acho que se deveria estudar a possibilidade 
em um primeiro momento de tantas incertezas. Segue sugestão de redação:
 
Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de curso e da diretori
atividades de recuperação paralela para os estudantes...

Duque de Caxias De acordo.

Pinheiral 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas 
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram c
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
uso adequado destas plataformas
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronogram
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de co
III - orientação aos estudantes de como as APNPsestão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas;
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, t
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (AB
correlatas);
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do S
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não está pautado em dias letivos, mas em horas de atividades e de c
conhecimento, de engajamento no processo de ensino-aprendizagem, devendo 
este ser o 
norte das ações. 
O Artigo 5º, § 1º estabelece que a avaliação terá caráter formativo, diagnóstico A
proposta da Avaliação Formativa consiste em avaliar o própr

aprendizagem com o fim de gerar informações que permitam a sua 
avaliação e o 
seu replanejamento. Não cabe, portanto, a possibilidade de reprovação prevista 
no Art. 5º, § 
7º, uma vez que este tipo de avaliação é abrangente com relação 

aluno. Se não houve aprendizagem, significa que é necessário um ajuste no 
processo de 
condução de construção do conhecimento e não a retenção do aluno.
§ 7º ... e decididos pelos Conselhos de Classe, no caso de cursos té
colegiado de curso, no caso de cursos de graduação.  
A decisão de reprovação não passará primeiro pelo docente? Normalmente, o 
docente decide se abre para o Conselho decidir.  

§ 8º Não consigo enxergar em todo esse momento de excepcionalida
atividades de recuperação paralela. Acho que se deveria estudar a possibilidade 
em um primeiro momento de tantas incertezas. Segue sugestão de redação:

Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de curso e da diretoria de ensino estudar a possibilidade de 
atividades de recuperação paralela para os estudantes... 
De acordo. 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
uso adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPsestão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas;

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 
correlatas); 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 
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não está pautado em dias letivos, mas em horas de atividades e de construção do 
aprendizagem, devendo 

O Artigo 5º, § 1º estabelece que a avaliação terá caráter formativo, diagnóstico A 
proposta da Avaliação Formativa consiste em avaliar o próprio processo de 

aprendizagem com o fim de gerar informações que permitam a sua 

seu replanejamento. Não cabe, portanto, a possibilidade de reprovação prevista 

7º, uma vez que este tipo de avaliação é abrangente com relação ao processo e 

aluno. Se não houve aprendizagem, significa que é necessário um ajuste no 

condução de construção do conhecimento e não a retenção do aluno. 
§ 7º ... e decididos pelos Conselhos de Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo 

A decisão de reprovação não passará primeiro pelo docente? Normalmente, o 

§ 8º Não consigo enxergar em todo esse momento de excepcionalidade 
atividades de recuperação paralela. Acho que se deveria estudar a possibilidade 
em um primeiro momento de tantas incertezas. Segue sugestão de redação: 

Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
a de ensino estudar a possibilidade de 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
omo as únicas plataformas digitais 

para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 

a de atividades e recursos 
aprendizagem a serem utilizados; 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPsestão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
ais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 

de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 

NT e demais normas e legislações 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 
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VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qual
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, paragravação e disponibilização do 
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das atividades assín
atividades síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 
 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do des
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
 
§3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§4º Recomenda
durante o período de ativida
o processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as ativi
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planejamento das ati
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
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pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 

orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, paragravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA . 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 
atividades síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.  

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
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pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

quer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 

link de acesso no módulo 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 

cronas e cinco dias para as 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 

 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 

e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
empenho dos estudantes frente aos objetivos de 

aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 

determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
, resenha, resumo, diário de 

bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
des, para o docente junto com os discentes avaliarem 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 

dades possam ser entregues em prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

vidades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
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meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou d
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

Niterói 

DISCORDANCIA: A frequência não deve ser computada, uma vez que não serão 
garantidas formas igualitárias de ac
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida
DISCORD NCIA: Não deve ha

Realengo 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico co
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial.
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA.
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem.
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os d
o processo de aprendizagem.
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepc
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
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meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
DISCORDANCIA: A frequência não deve ser computada, uma vez que não serão 
garantidas formas igualitárias de acesso. 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida
DISCORD NCIA: Não deve haver reprovação em razão de ser APNP’s.
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico co
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 

, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 
§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os d
o processo de aprendizagem. 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  

 ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
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meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 

baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 

DISCORDANCIA: A frequência não deve ser computada, uma vez que não serão 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida 

ver reprovação em razão de ser APNP’s. 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
evitar sua concentração em 

determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 
se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 

(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

ionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 

de assegurar condições de 
aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 
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11. SEXTO ITEM DO QUESTIONÁRIO

Art. 6º No caso dos cursos 
Profissional e Tecnológica (EJA
e subsequência ao Ensino Médio,
estratégias e recursos definidos
considerando os tempos, os 
singularidades dessas modalidades
atividades e das estratégias de 
Art. 7º Identificada a existência
mediadas ou não por tecnologias,
docente, a coordenação de curso,
análise caso a caso e das condiç
(PEI), com a organização e fornecimento
observando-se as medidas de 
Único. Caberá aos estudantes 
coordenador do curso às necessidades
estudantes nas APNPs.   
Art. 8º Os estudantes identificados
assegurado o regime de exercício
institucionais e marcos legais
presenciais. 
 

Paracambi Nada a acrescentar.
Paracambi S/C. 

Paracambi 

Mas uma vez, os 
excluídos das atividades? Por lei independente da condição a educação deve ser 
inclusiva. 
Nas diretrizes apresentadas um aluno com discalculia  seria excluídos das 
atividades de sua turma ou simplesm

São João de Meriti 
Seria até viável para que a maioria recebesse em mãos o conteúdo a ser 
estudado, pois não sabemos a condição de todos.

Nilópolis 
No artigo 7º é preciso pensar na exposição das pessoas .
Como será feito

Rio de Janeiro Ótimo 
Rio de Janeiro sem contribuições.
Arraial do Cabo Li e estou de acordo
Rio de Janeiro Não tenho observações a fazer.
Arraial do Cabo Discordo 

Rio de Janeiro 

§ 7º Quando 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, ... 
essa logística? O docente ou a DE e a DG do campus?
 
Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a 
atividades propostas, referentes ao período da realização das atividades não 
presenciais de ensino. 
APNPs? Como serão lançadas no SIGAA? 
Haverá calendário com período de G1, G2...
 
 
 
Artigo 5 - 
número, os instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
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ITEM DO QUESTIONÁRIO DO LIME SURVEY 

 

de Educação de Jovens e Adultos integrados
(EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados em
Médio, recomenda-se que as APNPs estejam alinhadas

definidos no PPC dos cursos e nos planos de ensino
 espaços e as identidades dos educandos,

modalidades de ensino, garantindo aos estudantes 
 recuperação, quando necessário. 

existência de estudantes que não estejam participando
tecnologias, em virtude de diferentes necessidades

curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, poderão,
condições existentes, definir planos de estudos 

fornecimento de materiais aos estudantes nessas
 segurança recomendadas pelos órgãos de sa
 e/ou seus responsáveis legais informarem ao

necessidades específicas que inviabilizam a participação

identificados como grupo de risco poderão solicitar
exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos
legais correlatos, em caso de retorno das atividades

Nada a acrescentar. 

Mas uma vez, os estudantes com necessidades especiais serão simplesmente 
excluídos das atividades? Por lei independente da condição a educação deve ser 

 
Nas diretrizes apresentadas um aluno com discalculia  seria excluídos das 
atividades de sua turma ou simplesmente teria sua condição ignorada.
Seria até viável para que a maioria recebesse em mãos o conteúdo a ser 
estudado, pois não sabemos a condição de todos. 
No artigo 7º é preciso pensar na exposição das pessoas . 
Como será feito o contato pelos alunos que não tiverem acesso à internet.

sem contribuições. 
Li e estou de acordo 
Não tenho observações a fazer. 

 
§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, ... - Quem será responsável por 
essa logística? O docente ou a DE e a DG do campus? 

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a 
atividades propostas, referentes ao período da realização das atividades não 
presenciais de ensino. - Devem estar previstas claramente no cronograma da 
APNPs? Como serão lançadas no SIGAA?  
Haverá calendário com período de G1, G2... 

 § 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o 
número, os instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de 
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integrados à Educação 
em concomitância 
alinhadas àquelas 

ensino das disciplinas, 
educandos, bem como as 

 a reposição das 

participando das APNPs, 
necessidades específicas, o 

poderão, a partir da 
individualizados 

nessas condições, 
saúde.  Parágrafo 
ao professor e ao 
participação dos 

solicitar e terão 
nos regulamentos 
atividades letivas 

estudantes com necessidades especiais serão simplesmente 
excluídos das atividades? Por lei independente da condição a educação deve ser 

Nas diretrizes apresentadas um aluno com discalculia  seria excluídos das 
ente teria sua condição ignorada. 

Seria até viável para que a maioria recebesse em mãos o conteúdo a ser 

 
o contato pelos alunos que não tiverem acesso à internet. 

da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
Quem será responsável por 

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
atividades propostas, referentes ao período da realização das atividades não 

Devem estar previstas claramente no cronograma da 

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o 
número, os instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de 
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modo a evitar a concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga 
aos estudantes. 
avaliação será garantida?

Rio de Janeiro 

Os alunos no grupo de risco, como é o meu caso, terão que buscar declarações 
médicas para comprovar o risco? O setor médico do Campi RJ poderia emitir esta 
declaração com base em exames pré
para uma determinada conta de e
os(as) discentes terão que sair de casa para procurar atendimento nos 
estabelecimentos públicos e privados, e
momento, aguardando agendamento, o que pode inviabilizar o regime de  
exercício domiciliar.

Volta Redonda Concordo
Engenheiro Paulo de 

Frontin Não possuo observações

Volta Redonda 
Arts. 6º e 7º: Deveria valer para todo
situação em si é singular.

São Gonçalo 

Em caso de estudantes do plano de estudo especifico ( sem uso da internet), o 
estudante receberá as atividades impressas. Mas como o estudante depois de 
fazê-las, entregará os ex
Isso deve ser discutido com o aluno que está com esta dificuldade.

Paracambi Ótimo. 
Nilópolis Ok. 

Rio de Janeiro 
É fundamental o papel da cotp e  napne, inclusive para que o docente fique 
respaldado nesse novo contexto internacional.

Rio de Janeiro Concordo com a minuta.

Realengo 
Sou a favor do plano de estudo individualizado,  principalmente para mim que 
tenho direito como autista.

Paracambi Sem comentários.
Volta Redonda concordo.

São Gonçalo 

Mesmo os estudantes tendo o acolhimento e a 
materiais para estes, ainda não fica igualitário. Quanto ao artigo 8°, acho 
interessantíssima a tentativa de entrega para alunos que não consigam pegar os 
materiais, mas reforço que muitos alunos convivem com pessoas que sã
grupo de risco, ou seja, seria perigoso para estes também.

Volta Redonda Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
Realengo Nada a acrescentar

Volta Redonda Nada a acrescentar

Volta Redonda 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um 
grande acumulo de atividades, assi
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecim
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 
proporcionada a nós alunos. 
      Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
de surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se 
torna ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique.
       Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
Temos mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas 
vemos nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
Queremos poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. 
Esse período de interrupção fa
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modo a evitar a concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga 
aos estudantes. - A autonomia do docente no sentido de propor o formato de 
avaliação será garantida? 
Os alunos no grupo de risco, como é o meu caso, terão que buscar declarações 
médicas para comprovar o risco? O setor médico do Campi RJ poderia emitir esta 
declaração com base em exames pré-existentes comprovados por fotos enviadas 
para uma determinada conta de e-mail? Se depender de declaração médica 
os(as) discentes terão que sair de casa para procurar atendimento nos 
estabelecimentos públicos e privados, expondo-se ao risco e dependendo do 
momento, aguardando agendamento, o que pode inviabilizar o regime de  
exercício domiciliar. 
Concordo 

Não possuo observações 
Arts. 6º e 7º: Deveria valer para todos os cursos e todos os alunos, pois a 
situação em si é singular. 
Em caso de estudantes do plano de estudo especifico ( sem uso da internet), o 
estudante receberá as atividades impressas. Mas como o estudante depois de 

las, entregará os exercícios?  
Isso deve ser discutido com o aluno que está com esta dificuldade.

É fundamental o papel da cotp e  napne, inclusive para que o docente fique 
respaldado nesse novo contexto internacional. 
Concordo com a minuta. 
Sou a favor do plano de estudo individualizado,  principalmente para mim que 
tenho direito como autista. 
Sem comentários. 
concordo. 
Mesmo os estudantes tendo o acolhimento e a possibilidade de distribuição de 
materiais para estes, ainda não fica igualitário. Quanto ao artigo 8°, acho 
interessantíssima a tentativa de entrega para alunos que não consigam pegar os 
materiais, mas reforço que muitos alunos convivem com pessoas que sã
grupo de risco, ou seja, seria perigoso para estes também.
Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
Nada a acrescentar 
Nada a acrescentar 
As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um 
grande acumulo de atividades, assim sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecim
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 
proporcionada a nós alunos.  

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
de surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se 
torna ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique.

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
Temos mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas 
vemos nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
Queremos poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. 
Esse período de interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos 
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modo a evitar a concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga 
mia do docente no sentido de propor o formato de 

Os alunos no grupo de risco, como é o meu caso, terão que buscar declarações 
médicas para comprovar o risco? O setor médico do Campi RJ poderia emitir esta 

existentes comprovados por fotos enviadas 
mail? Se depender de declaração médica 

os(as) discentes terão que sair de casa para procurar atendimento nos 
se ao risco e dependendo do 

momento, aguardando agendamento, o que pode inviabilizar o regime de  

s os cursos e todos os alunos, pois a 

Em caso de estudantes do plano de estudo especifico ( sem uso da internet), o 
estudante receberá as atividades impressas. Mas como o estudante depois de 

Isso deve ser discutido com o aluno que está com esta dificuldade. 

É fundamental o papel da cotp e  napne, inclusive para que o docente fique 

Sou a favor do plano de estudo individualizado,  principalmente para mim que 

possibilidade de distribuição de 
materiais para estes, ainda não fica igualitário. Quanto ao artigo 8°, acho 
interessantíssima a tentativa de entrega para alunos que não consigam pegar os 
materiais, mas reforço que muitos alunos convivem com pessoas que são do 
grupo de risco, ou seja, seria perigoso para estes também. 
Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um 

m sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. 
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
de surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se 
torna ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 

dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique. 

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
Temos mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas 
vemos nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva-los. 
Queremos poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. 

rá grande diferença em nossa vida, e irá nos 



Pró

 

prejudicar muito se não tomarmos decisões imediatas.

Nilópolis 
Com o caso das necessidades dos alunos, não saberemos sobre se podemos 
voltar com aulas não presencias.

Nilópolis Satisfeito com o documento.

Realengo 
Como esse material chegará até esses estudantes? Pois os correios não chegam 
em locais de risco.

Rio de Janeiro Há possibilidade das aulas presenciais retornarem mesmo com o isolamento?
Engenheiro Paulo de 

Frontin Ok 

Rio de Janeiro 
Art. 7º Pode
todos os alunos sejam incluidos.

Rio de Janeiro 

Art. 8º: Seria seguro o período voltar mesmo sem vacina e tratamentos ainda que 
para aqueles que não são grupos de risco, visto que podem 
pessoas que são e além disso mesmo não sendo grupo de risco podem ter 
complicações?

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Os responsáveis devem ter acesso a forma como será realizado o trabalho para 
poder apoiar seu filhos e dar um respaldo à instituiç

Engenheiro Paulo de 
Frontin Sem considerações

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade.

Arraial do Cabo De acordo com 

Pinheiral 
E preciso pensar rápido numa forma de começarmos a colocarmos essas aulas 
em prática,  o mais rápido possível.

Pinheiral Concordo.

Duque de Caxias 

"com a organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas 
condições," isso 
casa do aluno? Acho que quem escreveu este documento nao sabe a realidade 
da EJA. 

Pinheiral De acordo
Arraial do Cabo Concordo

Pinheiral A favor 
Pinheiral Concordo

Pinheiral 
Apoio de 
Podendo ser compensado como hora estágio

Engenheiro Paulo de 
Frontin . 

Rio de Janeiro Concordo com o texto acima
Pinheiral Concordo

Volta Redonda Concordo.
Nilópolis Sem comentários...

Rio de Janeiro Concordo com a implementação de atividades não presenciais

Nilópolis 
Atividades devem ser impressas tbem. Criar um e
comissão de alunos para intermediar qualquer problema.

Volta Redonda De acordo.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de 
construção para elaboração de uma solução alternativa e implementação das 
APNPs! 

Nilópolis ok 

Arraial do Cabo 

Entendo que o IFRJ está a minha disposição para que eu ou
entre em contato explicando eventuais necessidades, também entendo que o 
curso técnico terá um atendimento e aulas diferentes das aulas padrão.

Rio de Janeiro De acordo
Duque de Caxias Não concordo com aula remota em substituição

Realengo . 
Rio de Janeiro Concordo.
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
prejudicar muito se não tomarmos decisões imediatas. 
Com o caso das necessidades dos alunos, não saberemos sobre se podemos 
voltar com aulas não presencias. 
Satisfeito com o documento. 
Como esse material chegará até esses estudantes? Pois os correios não chegam 
em locais de risco. 
Há possibilidade das aulas presenciais retornarem mesmo com o isolamento?

Art. 7º Poderia ser ofertadas bolsas para planos de internet, fazendo com que 
todos os alunos sejam incluidos. 
Art. 8º: Seria seguro o período voltar mesmo sem vacina e tratamentos ainda que 
para aqueles que não são grupos de risco, visto que podem 
pessoas que são e além disso mesmo não sendo grupo de risco podem ter 
complicações? 
Os responsáveis devem ter acesso a forma como será realizado o trabalho para 
poder apoiar seu filhos e dar um respaldo à instituição 

Sem considerações 
As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade.
De acordo com o texto. 
E preciso pensar rápido numa forma de começarmos a colocarmos essas aulas 
em prática,  o mais rápido possível. 
Concordo. 
"com a organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas 
condições," isso equivale a o quê? o professor pega o carro e vai levar apostila na 
casa do aluno? Acho que quem escreveu este documento nao sabe a realidade 

De acordo 
Concordo 

Concordo 
tutores , aluno que ajudam no acompanhe daquele com dificuldade. 

Podendo ser compensado como hora estágio 

Concordo com o texto acima 
Concordo 
Concordo. 
Sem comentários... 
Concordo com a implementação de atividades não presenciais
Atividades devem ser impressas tbem. Criar um e-mail de comunicação e uma 
comissão de alunos para intermediar qualquer problema. 
De acordo. 
Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de 
construção para elaboração de uma solução alternativa e implementação das 

Entendo que o IFRJ está a minha disposição para que eu ou
entre em contato explicando eventuais necessidades, também entendo que o 
curso técnico terá um atendimento e aulas diferentes das aulas padrão.
De acordo 
Não concordo com aula remota em substituição 

Concordo. 
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Com o caso das necessidades dos alunos, não saberemos sobre se podemos 

Como esse material chegará até esses estudantes? Pois os correios não chegam 

Há possibilidade das aulas presenciais retornarem mesmo com o isolamento? 

ria ser ofertadas bolsas para planos de internet, fazendo com que 

Art. 8º: Seria seguro o período voltar mesmo sem vacina e tratamentos ainda que 
para aqueles que não são grupos de risco, visto que podem conviver com 
pessoas que são e além disso mesmo não sendo grupo de risco podem ter 

Os responsáveis devem ter acesso a forma como será realizado o trabalho para 

As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade. 

E preciso pensar rápido numa forma de começarmos a colocarmos essas aulas 

"com a organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas 
equivale a o quê? o professor pega o carro e vai levar apostila na 

casa do aluno? Acho que quem escreveu este documento nao sabe a realidade 

tutores , aluno que ajudam no acompanhe daquele com dificuldade. 

Concordo com a implementação de atividades não presenciais 
mail de comunicação e uma 

Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de 
construção para elaboração de uma solução alternativa e implementação das 

Entendo que o IFRJ está a minha disposição para que eu ou meu responsável 
entre em contato explicando eventuais necessidades, também entendo que o 
curso técnico terá um atendimento e aulas diferentes das aulas padrão. 



Pró

 

Pinheiral 

Esse item deve ser melhor avaliado, pois o estudante pode não ser do grupo de 
risco, mas alguém de sua casa, SIM! Por isso, a importância de exercício dmiciliar 
para todos. Sem exceção!

Nilópolis É tentar tapar o sol com a peneira.
Nilópolis Sem observações.

Pinheiral 

Sobre o art 6º, é preciso aprofundar a discussão das APNPs na EJA.
O art 7º precisa prever a possibilidade de o aluno trancar a matrícula, caso assim 
deseje fazer. É preciso ainda que as 
um levantamento das necessidades e possibilidades de o aluno acompanhar ou 
não as APNPs.

Rio de Janeiro Concordo.
Rio de Janeiro tenho disponibilidade para ead

Pinheiral 

Acredito que o melhor no tempo atual 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para 
fins de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não prom
de inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on

Niterói 

"Art. 8º Os estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e te
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos 
regulamentos institucionais e marcos legais correlatos, em caso de retorno das 
atividades letivas presenciais." Este trecho abre a possibilidade de as APNPs 
serem feitas de modo 
Lembrando que estamos no meio da pandemia e sem vacina. Mesmo aqueles 
que não são grupos de risco, não devem ser colocados em risco pelo 
deslocamento ao campus. Retirar esse trecho.

Nilópolis Sem comentários.

Duque de Caxias 

1) Com relação ao Artigo 7, uma preocupação como docente se refere à 
frequente apresentação no texto quanto à necessidade de elaboração de planos 
de estudos individualizados (PEI) por parte dos docentes. A discussão a ser 
levantada é, esse quantitativo de PEI juntamente com as demais atividades 
docentes não gerará uma sobrecarga na carga horária docente? A preocupação 
se estabelece quando pensa
ser a regra e não a excepcionalid
 
2) Com relação ao Artigo 8, uma dúvida, como esses exercícios domiciliares 
serão disponibilizados aos alunos nessa situação?

Rio de Janeiro 

A falta de explicação sobre como seriam feitos esses exercícios deixa a desejar, 
além disso, como seria feito
realizar as APNP's

São João de Meriti concordo 
São João de Meriti concordo 
São João de Meriti ok, por mim.
Duque de Caxias De acordo.
Arraial do Cabo Concordo
Arraial do Cabo Concordo.

Nilópolis 

Com relação ao artigo 6o, que trata das especificidades da EJA, o documento não 
aprofunda nada. O que por um lado é revelador da subalternidade com que a 
Educação de Jovens e Adultos é tratada na Instituição, por outro abre brecha 
para que os educadores qu
documentos nacionais, como por exemplo, o documento base do Proeja e 
organizem sua prática pedagógica tomando esses documentos como referenciais. 
O público da EJA tem muitas especificidades que devem ser consider
muitos em grave situação de vulnerabilidade econômica, em que as questões 
mais imediatas acerca da manutenção da própria vida (e da vida de sua família) 
são mais urgentes do que qualquer retomada aos estudos nesse contexto. Assim, 
o processo na EJ
retomada e reposição da carga horária e dos conteúdos dos cursos e mais 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Esse item deve ser melhor avaliado, pois o estudante pode não ser do grupo de 
risco, mas alguém de sua casa, SIM! Por isso, a importância de exercício dmiciliar 
para todos. Sem exceção! 

tapar o sol com a peneira. 
Sem observações. 
Sobre o art 6º, é preciso aprofundar a discussão das APNPs na EJA.
O art 7º precisa prever a possibilidade de o aluno trancar a matrícula, caso assim 
deseje fazer. É preciso ainda que as secretarias e as direções de ensino façam 
um levantamento das necessidades e possibilidades de o aluno acompanhar ou 
não as APNPs. 
Concordo. 
tenho disponibilidade para ead 
Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para 
fins de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não prom
de inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on-line, remota, híbrida, etc.
"Art. 8º Os estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e te
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos 
regulamentos institucionais e marcos legais correlatos, em caso de retorno das 
atividades letivas presenciais." Este trecho abre a possibilidade de as APNPs 
serem feitas de modo presencial, com exceção daqueles que são grupos de risco. 
Lembrando que estamos no meio da pandemia e sem vacina. Mesmo aqueles 
que não são grupos de risco, não devem ser colocados em risco pelo 
deslocamento ao campus. Retirar esse trecho. 

omentários. 
1) Com relação ao Artigo 7, uma preocupação como docente se refere à 
frequente apresentação no texto quanto à necessidade de elaboração de planos 
de estudos individualizados (PEI) por parte dos docentes. A discussão a ser 

tada é, esse quantitativo de PEI juntamente com as demais atividades 
docentes não gerará uma sobrecarga na carga horária docente? A preocupação 
se estabelece quando pensa-se que, em alguns casos, o quantitativo de PEI pode 
ser a regra e não a excepcionalidade. 

2) Com relação ao Artigo 8, uma dúvida, como esses exercícios domiciliares 
serão disponibilizados aos alunos nessa situação? 
A falta de explicação sobre como seriam feitos esses exercícios deixa a desejar, 
além disso, como seria feito para determinar se um aluno é realmente incapaz de 
realizar as APNP's 

 
 

ok, por mim. 
De acordo. 
Concordo 
Concordo. 
Com relação ao artigo 6o, que trata das especificidades da EJA, o documento não 
aprofunda nada. O que por um lado é revelador da subalternidade com que a 
Educação de Jovens e Adultos é tratada na Instituição, por outro abre brecha 
para que os educadores que atuam na EJA se apropriem de seus (bons) 
documentos nacionais, como por exemplo, o documento base do Proeja e 
organizem sua prática pedagógica tomando esses documentos como referenciais. 
O público da EJA tem muitas especificidades que devem ser consider
muitos em grave situação de vulnerabilidade econômica, em que as questões 
mais imediatas acerca da manutenção da própria vida (e da vida de sua família) 
são mais urgentes do que qualquer retomada aos estudos nesse contexto. Assim, 
o processo na EJA deve ser lento, acolhedor, e menos preocupado com a 
retomada e reposição da carga horária e dos conteúdos dos cursos e mais 
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Esse item deve ser melhor avaliado, pois o estudante pode não ser do grupo de 
risco, mas alguém de sua casa, SIM! Por isso, a importância de exercício dmiciliar 

Sobre o art 6º, é preciso aprofundar a discussão das APNPs na EJA. 
O art 7º precisa prever a possibilidade de o aluno trancar a matrícula, caso assim 

secretarias e as direções de ensino façam 
um levantamento das necessidades e possibilidades de o aluno acompanhar ou 

seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para 
fins de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% 
de inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 

line, remota, híbrida, etc. 
"Art. 8º Os estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos 
regulamentos institucionais e marcos legais correlatos, em caso de retorno das 
atividades letivas presenciais." Este trecho abre a possibilidade de as APNPs 

presencial, com exceção daqueles que são grupos de risco. 
Lembrando que estamos no meio da pandemia e sem vacina. Mesmo aqueles 
que não são grupos de risco, não devem ser colocados em risco pelo 

1) Com relação ao Artigo 7, uma preocupação como docente se refere à 
frequente apresentação no texto quanto à necessidade de elaboração de planos 
de estudos individualizados (PEI) por parte dos docentes. A discussão a ser 

tada é, esse quantitativo de PEI juntamente com as demais atividades 
docentes não gerará uma sobrecarga na carga horária docente? A preocupação 

se que, em alguns casos, o quantitativo de PEI pode 

2) Com relação ao Artigo 8, uma dúvida, como esses exercícios domiciliares 

A falta de explicação sobre como seriam feitos esses exercícios deixa a desejar, 
para determinar se um aluno é realmente incapaz de 

Com relação ao artigo 6o, que trata das especificidades da EJA, o documento não 
aprofunda nada. O que por um lado é revelador da subalternidade com que a 
Educação de Jovens e Adultos é tratada na Instituição, por outro abre brecha 

e atuam na EJA se apropriem de seus (bons) 
documentos nacionais, como por exemplo, o documento base do Proeja e 
organizem sua prática pedagógica tomando esses documentos como referenciais.  
O público da EJA tem muitas especificidades que devem ser consideradas. Há 
muitos em grave situação de vulnerabilidade econômica, em que as questões 
mais imediatas acerca da manutenção da própria vida (e da vida de sua família) 
são mais urgentes do que qualquer retomada aos estudos nesse contexto. Assim, 

A deve ser lento, acolhedor, e menos preocupado com a 
retomada e reposição da carga horária e dos conteúdos dos cursos e mais 



Pró

 

preocupado em fortalecer os vínculos, sem qualquer possibilidade de reprovação. 
Uma readaptação completa dos objetivos de cada dis
fundamental. Apostar em temas transversais, como os eixos dos projetos 
integradores, que de fato integrem disciplinas nos processos das APNPs, me 
parece ser um caminho interessante.

Duque de Caxias De acordo.
Duque de Caxias Ciente 
Duque de Caxias O jovem e adultos sejam assistidos de forma igual

Rio de Janeiro Concordo.
Arraial do Cabo Concordo

Nilópolis 

Foi ressaltado, em assembleia e em concordância entre todos, que no artigo 7° 
deve haver responsabilidade de cada campi na iden
não se adequarem às APNP’s.

Nilópolis 

Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:
 
- o docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, 
poderão, a partir da análise caso a caso e das condições 
planos de estudos individualizados 
casos com auxílio da CoTP e do NAPNE, dando ciência à coordenação de curso. 
(art 7º). 
- Art. 8º Os estudantes identificados como grupo de risco poderão soli
assegurado o regime de exercício domiciliar, 
aos materiais via internet? Confuso (art 8º).
- forma periódica 
- das APNPs, do desenvolvimento 
desenvolvimento” (art 9º).

Rio de Janeiro 

Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das 
APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades 
específicas, o docente, a coordenação de c
NAPNE, poderão, a partir da análise caso a caso e das condições existentes, 
definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização e 
fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando
medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.   
O de cima não é igual ao de baixo?
 
Art. 2º § 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por 
razões justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de 
ensino ou por
colegiado de curso com o apoio de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, 
NAPNE, entre outros)  terão o direito a um plano de estudos individualizado 
elaborado pelo colegiado de curso.

Niterói Concordo.
Arraial do Cabo Concordo

Reitoria 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e precisa de intérprete para acompanha
trabalho nesta área meu filho encontra
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
está a par disso é a escola em fim meu filho encontra
triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.

Duque de Caxias 

Seria interessante levantar as dificuldades de acesso as apnp e a buscar de 
recursos mitigadores dessas dificuldades. Quanto mais uniforme, mais 
democrático.

Pinheiral 

No Art. 6º não estabelece parâmetros para a EJA, o que pode acarretar em ainda 
mais exclusões do que geralmente esse grupo já costuma receber das 
instituições públicas em geral. Ao recomendar que “as APNPs estejam alinhadas 
àquelas estratégias e
estas delimitações não existem para as EJAs, que sequer têm PPCs específicos.
O Parágrafo Único do Art. 7º indica que os/as estudantes e/ou seus responsáveis 
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preocupado em fortalecer os vínculos, sem qualquer possibilidade de reprovação. 
Uma readaptação completa dos objetivos de cada disciplina, acho que é 
fundamental. Apostar em temas transversais, como os eixos dos projetos 
integradores, que de fato integrem disciplinas nos processos das APNPs, me 
parece ser um caminho interessante. 
De acordo. 

O jovem e adultos sejam assistidos de forma igual 
Concordo. 
Concordo 
Foi ressaltado, em assembleia e em concordância entre todos, que no artigo 7° 
deve haver responsabilidade de cada campi na identificação dos discentes que 
não se adequarem às APNP’s. 
Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:

o docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, 
poderão, a partir da análise caso a caso e das condições existentes, definir 
planos de estudos individualizados - Muita gente. O docente pode resolver esses 
casos com auxílio da CoTP e do NAPNE, dando ciência à coordenação de curso. 

Art. 8º Os estudantes identificados como grupo de risco poderão soli
assegurado o regime de exercício domiciliar, - Mesmo que o aluno tenha acesso 
aos materiais via internet? Confuso (art 8º). 

forma periódica - Sugestão: periodicidade mensal. (art 9º).
das APNPs, do desenvolvimento – corrigir texto “das APNPs, para o 

desenvolvimento” (art 9º). 
Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das 
APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades 
específicas, o docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o 
NAPNE, poderão, a partir da análise caso a caso e das condições existentes, 
definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização e 
fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando

didas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.   
O de cima não é igual ao de baixo? 

Art. 2º § 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por 
razões justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de 
ensino ou por outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo 
colegiado de curso com o apoio de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, 
NAPNE, entre outros)  terão o direito a um plano de estudos individualizado 
elaborado pelo colegiado de curso. 
Concordo. 
Concordo 
Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e precisa de intérprete para acompanha-lo  vejo barreira é a falta de um 
trabalho nesta área meu filho encontra-se sem intérprete desde a notícia que ele 
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
está a par disso é a escola em fim meu filho encontra-se em uma ba
triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.
Seria interessante levantar as dificuldades de acesso as apnp e a buscar de 
recursos mitigadores dessas dificuldades. Quanto mais uniforme, mais 
democrático. 
No Art. 6º não estabelece parâmetros para a EJA, o que pode acarretar em ainda 
mais exclusões do que geralmente esse grupo já costuma receber das 
instituições públicas em geral. Ao recomendar que “as APNPs estejam alinhadas 
àquelas estratégias e recursos definidos no PPC”, há um esquecimento de que 
estas delimitações não existem para as EJAs, que sequer têm PPCs específicos.
O Parágrafo Único do Art. 7º indica que os/as estudantes e/ou seus responsáveis 
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preocupado em fortalecer os vínculos, sem qualquer possibilidade de reprovação. 
ciplina, acho que é 

fundamental. Apostar em temas transversais, como os eixos dos projetos 
integradores, que de fato integrem disciplinas nos processos das APNPs, me 

Foi ressaltado, em assembleia e em concordância entre todos, que no artigo 7° 
tificação dos discentes que 

Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química: 

o docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, 
existentes, definir 

Muita gente. O docente pode resolver esses 
casos com auxílio da CoTP e do NAPNE, dando ciência à coordenação de curso. 

Art. 8º Os estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
Mesmo que o aluno tenha acesso 

Sugestão: periodicidade mensal. (art 9º). 
NPs, para o 

Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das 
APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades 

urso, juntamente com a CoTP e o 
NAPNE, poderão, a partir da análise caso a caso e das condições existentes, 
definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização e 
fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando-se as 

didas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.    

Art. 2º § 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por 
razões justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de 

outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo 
colegiado de curso com o apoio de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, 
NAPNE, entre outros)  terão o direito a um plano de estudos individualizado 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 

vejo barreira é a falta de um 
se sem intérprete desde a notícia que ele 

passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
se em uma barreira . Muito 

triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte. 
Seria interessante levantar as dificuldades de acesso as apnp e a buscar de 
recursos mitigadores dessas dificuldades. Quanto mais uniforme, mais 

No Art. 6º não estabelece parâmetros para a EJA, o que pode acarretar em ainda 
mais exclusões do que geralmente esse grupo já costuma receber das 
instituições públicas em geral. Ao recomendar que “as APNPs estejam alinhadas 

recursos definidos no PPC”, há um esquecimento de que 
estas delimitações não existem para as EJAs, que sequer têm PPCs específicos. 
O Parágrafo Único do Art. 7º indica que os/as estudantes e/ou seus responsáveis 



Pró

 

legais que devem procurar a instituição par
isso seja exigido, como a instituição garantirá que todos tenham acesso à 
informação acerca do retorno do calendário? Isso é problemático por retirar da 
instituição a responsabilidade que deveria ter com a inclusão. Fic
minuta não indica diretrizes necessárias para os grupos que costumam ser 
desfavorecidos, o que pode permitir mais esquecimento e exclusão. O documento 
deveria indicar estratégias para garantir a participação de todos, e não repetir o 
esquecimento cotidiano de tais grupos.

Arraial do Cabo Concordo
Engenheiro Paulo de 

Frontin De acordo.
Arraial do Cabo de acordo!

Duque de Caxias de acordo

Realengo 

Se o aluno não tiver celular,internet,computador como ele avisará que não pode 
fazer a atividade?
OBS: Fora que o aluno pode nem saber da existência dessas atividades.

Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.
Volta Redonda cocordo 
Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta

Paracambi 

Sobre os Art. 6º e Art. 
precisam da instituição não terão uma estratégia pensada para seus casos 
especiais de antemão. Eles e seus responsáveis que terão que procurar os 
campi. Não cumprimos nosso dever como política públ
próprio documento entra em contradição quando afirma no começo buscar uma 
educação universal. No caso de se utilizar as APNPs e verificando que o discente 
não pode acompanhar por falta de acesso material, não seria o caso da 
Instituição
quem não tem notebook, espera
celulares e tablets? Como fazer estudos, pesquisas etc sem os programas 
adequados de edição de texto? Terão condições 
crise econômica e subemprego/desemprego? Houve alguma pesquisa para 
verificar as condições econômicas das famílias?

Volta Redonda 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio,recomenda
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias 
de recuperação, quando necessário.
Revisamos a minuta, considerando o nos
tópico, deu a entender, que os demais tópicos não são voltados para o nosso 
curso. 
 
Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das 
APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude d
específicas, o docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o 
NAPNE, poderão, a partir da análise caso a caso e das condições existentes, 
definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização e 
fornecimen
medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidad
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
Somos favoráveis aos alunos escolherem a adesão a APNP, ou o trancamento. 
Somos contra os PEIs.

Rio de Janeiro Ok 
Rio de Janeiro Ok. 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
legais que devem procurar a instituição para atendimento diferenciado. Para que 
isso seja exigido, como a instituição garantirá que todos tenham acesso à 
informação acerca do retorno do calendário? Isso é problemático por retirar da 
instituição a responsabilidade que deveria ter com a inclusão. Fic
minuta não indica diretrizes necessárias para os grupos que costumam ser 
desfavorecidos, o que pode permitir mais esquecimento e exclusão. O documento 
deveria indicar estratégias para garantir a participação de todos, e não repetir o 

cimento cotidiano de tais grupos. 
Concordo 

De acordo. 
de acordo! 
de acordo 
Se o aluno não tiver celular,internet,computador como ele avisará que não pode 

atividade? 
OBS: Fora que o aluno pode nem saber da existência dessas atividades.
De acordo com todo o conteúdo da minuta. 

De acordo com todo o conteúdo da minuta 
Sobre os Art. 6º e Art. 7º:  Artigo 6 e 7 muito problemáticos, estudantes que mais 
precisam da instituição não terão uma estratégia pensada para seus casos 
especiais de antemão. Eles e seus responsáveis que terão que procurar os 
campi. Não cumprimos nosso dever como política pública de educação e o 
próprio documento entra em contradição quando afirma no começo buscar uma 
educação universal. No caso de se utilizar as APNPs e verificando que o discente 
não pode acompanhar por falta de acesso material, não seria o caso da 
Instituição/MEC/União garantir notebook e internet para todos os discentes? E 
quem não tem notebook, espera-se que os discentes o façam por meio dos 
celulares e tablets? Como fazer estudos, pesquisas etc sem os programas 
adequados de edição de texto? Terão condições de adquirir neste momento de 
crise econômica e subemprego/desemprego? Houve alguma pesquisa para 
verificar as condições econômicas das famílias? 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio,recomenda
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias 
de recuperação, quando necessário. 
Revisamos a minuta, considerando o nosso curso, que é concomitante. Ler este 
tópico, deu a entender, que os demais tópicos não são voltados para o nosso 

Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das 
APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades 
específicas, o docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o 
NAPNE, poderão, a partir da análise caso a caso e das condições existentes, 
definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização e 
fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando
medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidad
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
Somos favoráveis aos alunos escolherem a adesão a APNP, ou o trancamento. 
Somos contra os PEIs. 
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a atendimento diferenciado. Para que 
isso seja exigido, como a instituição garantirá que todos tenham acesso à 
informação acerca do retorno do calendário? Isso é problemático por retirar da 
instituição a responsabilidade que deveria ter com a inclusão. Fica evidente que a 
minuta não indica diretrizes necessárias para os grupos que costumam ser 
desfavorecidos, o que pode permitir mais esquecimento e exclusão. O documento 
deveria indicar estratégias para garantir a participação de todos, e não repetir o 

Se o aluno não tiver celular,internet,computador como ele avisará que não pode 

OBS: Fora que o aluno pode nem saber da existência dessas atividades. 

7º:  Artigo 6 e 7 muito problemáticos, estudantes que mais 
precisam da instituição não terão uma estratégia pensada para seus casos 
especiais de antemão. Eles e seus responsáveis que terão que procurar os 

ica de educação e o 
próprio documento entra em contradição quando afirma no começo buscar uma 
educação universal. No caso de se utilizar as APNPs e verificando que o discente 
não pode acompanhar por falta de acesso material, não seria o caso da 

/MEC/União garantir notebook e internet para todos os discentes? E 
se que os discentes o façam por meio dos 

celulares e tablets? Como fazer estudos, pesquisas etc sem os programas 
de adquirir neste momento de 

crise econômica e subemprego/desemprego? Houve alguma pesquisa para 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio,recomenda-se que as APNPs 
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 

os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias 

so curso, que é concomitante. Ler este 
tópico, deu a entender, que os demais tópicos não são voltados para o nosso 

Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das 
e diferentes necessidades 

específicas, o docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o 
NAPNE, poderão, a partir da análise caso a caso e das condições existentes, 
definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização e 

to de materiais aos estudantes nessas condições, observando-se as 
medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 
Somos favoráveis aos alunos escolherem a adesão a APNP, ou o trancamento. 



Pró

 

Duque de Caxias 
Esse acompanhamento e essa 
necessidades específicas é importante.

Duque de Caxias Concordo

Rio de Janeiro 

art 6o: Retirar a primeira frase "No caso dos cursos de Educação de Jovens e 
Adultos integrados à Educação Profissional e Tecnológica 
dos cursos ofertados em concomitância e subsequência ao Ensino Médio". Esta 
recomendação é para todos alunos. Explicitar não é necessário.

Volta Redonda concordo quero ter ead
Niterói § 7º: não deve haver reprovação.

Resende 

Art. 6º  Para Jovens e adultos, parte significativa trabalhadores, substituir as aulas 
presenciais e a carga horária total dos cursos por APNP, tal como proposto pela 
minuta, será fator de evasão.  Muitos destes adultos precisam conciliar trabalho, 
tarefas domésti
forma que estudar no domicílio não é simples.

Niterói 

Gostaria de acrescentar, que os alunos têm o suporte de aulas extras, com o 
objetivo de assegurar melhor aproveitamento, das matérias que ele
dificuldades. Espero que possam disponibilizar essas aulas, pra garantir o maior 
aprendizado, a aqueles que por algum motivo têm alguma dificuldade.

Arraial do Cabo Concordo integralmente com o texto

Niterói 

Sobre o Art 8º   
 Além dos estudantes, esse artigo deve assegurar que os funcionários (técnicos 
administrativos e docentes) identificados como grupo de risco também poderão 
solicitar regime de trabalho domiciliar de acordo com as legislações e marcos 
legais. 

Niterói 

Sobre o Art 8º   
 Além dos estudantes, esse artigo deve assegurar que os funcionários (técnicos 
administrativos e docentes) identificados como grupo de risco também poderão 
solicitar regime de trabalho domiciliar de acordo com as legislações e marcos 
legais. 

São João de Meriti 

TRANCAMENTO: É necessário que o documento deixe explícito que, após 
esgotadas todas as tentativas de aplicação de formas alternativas de APNPs, 
será dado ao aluno o direito de trancamento de sua matrícula. Sabemos que isso 
não é ideal, mas os motivos pelos quais os alunos não poderão participar das 
APNPs não estão sob o nosso controle enquanto instituição. Portanto, o direito ao 
trancamento precisa ser garantido ao aluno. Pode
manutenção de vínculo com ess
 
No artigo 16 da minuta da CAPOG isso foi contemplado (vide abaixo). Algo 
parecido precisa ser incluído neste documento.
"Art. 16. Ao estudante que, por razões justificadas, não puder realizar ou 
acompanhar as APNP
disciplina ou de matrícula, a qualquer tempo, após apreciação e aprovação pelo 
CoCur." 

Paracambi 
As matérias teria que ser bem explicativas e não muito dever para copiar o dia 
todo e sim uma boa expl

Rio de Janeiro 
Como será feito esse regime domiciliar?. É necessário que se dê mais clareza a 
esse ponto.

São João de Meriti Ok 
Nilópolis Nada a sugerir ou comentar.

Realengo 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino d
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada a dificuldade ou impossibilidade de participação das APNPs, 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Esse acompanhamento e essa tratativa de forma individua, em caso de 
necessidades específicas é importante. 
Concordo 
art 6o: Retirar a primeira frase "No caso dos cursos de Educação de Jovens e 
Adultos integrados à Educação Profissional e Tecnológica 
dos cursos ofertados em concomitância e subsequência ao Ensino Médio". Esta 
recomendação é para todos alunos. Explicitar não é necessário.
concordo quero ter ead 
§ 7º: não deve haver reprovação. 

Para Jovens e adultos, parte significativa trabalhadores, substituir as aulas 
presenciais e a carga horária total dos cursos por APNP, tal como proposto pela 
minuta, será fator de evasão.  Muitos destes adultos precisam conciliar trabalho, 
tarefas domésticas e cuidados com os filhos (que também estão sem aula) de 
forma que estudar no domicílio não é simples. 
Gostaria de acrescentar, que os alunos têm o suporte de aulas extras, com o 
objetivo de assegurar melhor aproveitamento, das matérias que ele
dificuldades. Espero que possam disponibilizar essas aulas, pra garantir o maior 
aprendizado, a aqueles que por algum motivo têm alguma dificuldade.
Concordo integralmente com o texto 
Sobre o Art 8º    
Além dos estudantes, esse artigo deve assegurar que os funcionários (técnicos 
administrativos e docentes) identificados como grupo de risco também poderão 
solicitar regime de trabalho domiciliar de acordo com as legislações e marcos 

Sobre o Art 8º    
Além dos estudantes, esse artigo deve assegurar que os funcionários (técnicos 
administrativos e docentes) identificados como grupo de risco também poderão 
solicitar regime de trabalho domiciliar de acordo com as legislações e marcos 

TRANCAMENTO: É necessário que o documento deixe explícito que, após 
esgotadas todas as tentativas de aplicação de formas alternativas de APNPs, 
será dado ao aluno o direito de trancamento de sua matrícula. Sabemos que isso 

al, mas os motivos pelos quais os alunos não poderão participar das 
APNPs não estão sob o nosso controle enquanto instituição. Portanto, o direito ao 
trancamento precisa ser garantido ao aluno. Pode-se pensar em estratégias de 
manutenção de vínculo com esses alunos (sem cômputo de carga horária).

No artigo 16 da minuta da CAPOG isso foi contemplado (vide abaixo). Algo 
parecido precisa ser incluído neste documento. 
"Art. 16. Ao estudante que, por razões justificadas, não puder realizar ou 
acompanhar as APNPs propostas, será garantido o direito de trancamento de 
disciplina ou de matrícula, a qualquer tempo, após apreciação e aprovação pelo 

As matérias teria que ser bem explicativas e não muito dever para copiar o dia 
todo e sim uma boa explicação. 
Como será feito esse regime domiciliar?. É necessário que se dê mais clareza a 
esse ponto. 

Nada a sugerir ou comentar. 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

nformada a dificuldade ou impossibilidade de participação das APNPs, 
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tratativa de forma individua, em caso de 

art 6o: Retirar a primeira frase "No caso dos cursos de Educação de Jovens e 
Adultos integrados à Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como 
dos cursos ofertados em concomitância e subsequência ao Ensino Médio". Esta 
recomendação é para todos alunos. Explicitar não é necessário. 

Para Jovens e adultos, parte significativa trabalhadores, substituir as aulas 
presenciais e a carga horária total dos cursos por APNP, tal como proposto pela 
minuta, será fator de evasão.  Muitos destes adultos precisam conciliar trabalho, 

cas e cuidados com os filhos (que também estão sem aula) de 

Gostaria de acrescentar, que os alunos têm o suporte de aulas extras, com o 
objetivo de assegurar melhor aproveitamento, das matérias que eles têm 
dificuldades. Espero que possam disponibilizar essas aulas, pra garantir o maior 
aprendizado, a aqueles que por algum motivo têm alguma dificuldade. 

Além dos estudantes, esse artigo deve assegurar que os funcionários (técnicos 
administrativos e docentes) identificados como grupo de risco também poderão 
solicitar regime de trabalho domiciliar de acordo com as legislações e marcos 

Além dos estudantes, esse artigo deve assegurar que os funcionários (técnicos 
administrativos e docentes) identificados como grupo de risco também poderão 
solicitar regime de trabalho domiciliar de acordo com as legislações e marcos 

TRANCAMENTO: É necessário que o documento deixe explícito que, após 
esgotadas todas as tentativas de aplicação de formas alternativas de APNPs, 
será dado ao aluno o direito de trancamento de sua matrícula. Sabemos que isso 

al, mas os motivos pelos quais os alunos não poderão participar das 
APNPs não estão sob o nosso controle enquanto instituição. Portanto, o direito ao 

se pensar em estratégias de 
es alunos (sem cômputo de carga horária). 

No artigo 16 da minuta da CAPOG isso foi contemplado (vide abaixo). Algo 

"Art. 16. Ao estudante que, por razões justificadas, não puder realizar ou 
s propostas, será garantido o direito de trancamento de 

disciplina ou de matrícula, a qualquer tempo, após apreciação e aprovação pelo 

As matérias teria que ser bem explicativas e não muito dever para copiar o dia 

Como será feito esse regime domiciliar?. É necessário que se dê mais clareza a 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as 
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 

as disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 

nformada a dificuldade ou impossibilidade de participação das APNPs, 
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mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades 
específicas, o docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o 
NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
planos de estudos individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de 
materiais aos estudantes nessas condições, observando
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá ao
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
 
 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de con
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Concordo

Engenheiro Paulo de 
Frontin De acordo

Nilópolis 
ART 8  - Excluir. Não está em questão a volta ao regime presencial. Este deverá 
ser tratado em outro momento.

Rio de Janeiro 
Espero que a COTP consiga trabalhar de forma excelente e contemple esses 
estudantes.

Volta Redonda 

Incluir Art. xxº Os 
terão assegurado o trabalho remoto com oferecimento das disciplinas sob sua 
regência em forma de APNP’s , nos termos estabelecidos nos regulamentos 
institucionais e marcos legais correlatos, em
letivas presenciais.

Niterói Concordo
Niterói Concordo
Niterói Concordo

Rio de Janeiro Nada a declarar.

Paracambi 

Art 6º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
atividades propostas 
presenciais de ensino.
 
 
Art. 7º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
período de suspensão das aulas presenciais deverá constar no plano de 
atividades, assim como definido 
em momento posterior, em caso de retorno presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objeti
aprendizagem previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente 
registrado no SIGAA.
 
§ 2º Visando evitar a sobrecarga aos estudantes, a coordenação de curso, 
juntamente com os docentes, organizará o número, os instrumentos variados e a
distribuição das atividades avaliativas.
 
§ 3º Recomenda
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.).
 
§ 4º No caso de estu
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mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades 
específicas, o docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o 
NAPNE, realizarão a análise do caso e das condições existentes, para definir 
planos de estudos individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de 
materiais aos estudantes nessas condições, observando-se as medidas de 
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas. 

Concordo 

De acordo 
Excluir. Não está em questão a volta ao regime presencial. Este deverá 

ser tratado em outro momento. 
Espero que a COTP consiga trabalhar de forma excelente e contemple esses 
estudantes. 
Incluir Art. xxº Os docentes identificados como grupo de risco poderão solicitar e 
terão assegurado o trabalho remoto com oferecimento das disciplinas sob sua 
regência em forma de APNP’s , nos termos estabelecidos nos regulamentos 
institucionais e marcos legais correlatos, em caso de retorno das atividades 
letivas presenciais. 
Concordo 
Concordo 
Concordo 
Nada a declarar. 
Art 6º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
atividades propostas referentes ao período da realização das atividades não 
presenciais de ensino. 

Art. 7º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
período de suspensão das aulas presenciais deverá constar no plano de 
atividades, assim como definido no Art. 4º § 3º. Tal avaliação poderá ser realizada 
em momento posterior, em caso de retorno presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objeti
aprendizagem previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente 
registrado no SIGAA. 

§ 2º Visando evitar a sobrecarga aos estudantes, a coordenação de curso, 
juntamente com os docentes, organizará o número, os instrumentos variados e a
distribuição das atividades avaliativas. 

§ 3º Recomenda-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.). 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
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mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades 
específicas, o docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o 

condições existentes, para definir 
planos de estudos individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de 

se as medidas de 

s estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 

tinuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 

Excluir. Não está em questão a volta ao regime presencial. Este deverá 

Espero que a COTP consiga trabalhar de forma excelente e contemple esses 

docentes identificados como grupo de risco poderão solicitar e 
terão assegurado o trabalho remoto com oferecimento das disciplinas sob sua 
regência em forma de APNP’s , nos termos estabelecidos nos regulamentos 

caso de retorno das atividades 

Art 6º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
referentes ao período da realização das atividades não 

Art. 7º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
período de suspensão das aulas presenciais deverá constar no plano de 

no Art. 4º § 3º. Tal avaliação poderá ser realizada 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente 

§ 2º Visando evitar a sobrecarga aos estudantes, a coordenação de curso, 
juntamente com os docentes, organizará o número, os instrumentos variados e a 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 

dantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
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avaliativas, deverá ser assegurado que sua entrega, mediante justificativa, possa 
ser feita em prazo definido no calendário acadêmico.
 
§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em plano
individualizados, devem ser previstas possibilidades de sua adaptação. 
 
§6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
especificidades dos estudantes bem como a integração curricular, considerando o 
contexto do
 
§ 7º A avaliação deverá ser global e qualitativa, cabendo aos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e aos colegiados de curso, no caso de cursos 
de graduação, definir a situação de alunos, apontando sua progressão, sua 
progressão condicionada à recuperação parcial de conteúdos ou sua retenção.
 
§ 8º Cabe aos Conselhos de Classe, no caso de cursos técnicos, e aos 
colegiados de curso, no caso de cursos de graduação, com base na avaliação 
docente, elaborar relatórios sobre a
relatórios servirão de fundamentação para o prosseguimento dos estudos, 
devendo explicitar quais disciplinas e/ou conteúdos de disciplinas serão 
recuperados e indicando estratégias de ensino para a recuperação a ser 
realizada.
 
§ 9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de curso e da diretoria de ensino, organizar atividades de 
recuperação de conteúdos, tanto no período em curso como no subsequente, 
com o objetivo de assegurar cond
equânime.
 
§10 Os primeiros 15 dias após o retorno das atividades letivas serão destinados, 
exclusivamente, às atividades de acolhimento, avaliação diagnóstica e de 
recuperação de conteúdos e objetivos de aprendizagem.
 
Art. 8º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio,  recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas est
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das at
recuperação, quando necessário.

Volta Redonda 

Mapear os alunos que não respoderam os questionários (3 até agora) e procurar 
saber o porquê e caso não tenha material para acessar as atividades o Instituto 
precisa dar uma assistência para que n

Pinheiral Temos que nos adequar a esse novo formado

Arraial do Cabo 

entendo que a avaliação deve ocorrer, mas sem qye haja possibilidade de 
reprovação, a não ser em casos de o aluno não realizar as atividades, apesar de 
terem sido

Duque de Caxias 

Art 6º A IS 1 / 2017 da ainda Proet usa o termo "Plano de curso" para os cursos 
técnicos, ao invés de PPC´s, usado apenas nos cursos de graduação. 
 
Incluir no Art 7º Capacitação docente 
o atendimento das necessidades específicas. Garantir o material adaptado para 
os alunos com necessidades específicas, incluindo os materiais disponibilizados 
em plataforma digital, elaborado pelo docente, com apoio
Garantia de professor para Atendimento Educacional Especializado
Disponibilização de intérprete, sendo o atendimento aos alunos nas ANPNs 
curricular ser prioridade em relação a organização do trabalho dos profissionais 
intérpretes. 
(Campus Duque de Caxias)
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avaliativas, deverá ser assegurado que sua entrega, mediante justificativa, possa 
ser feita em prazo definido no calendário acadêmico. 

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em plano
individualizados, devem ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
especificidades dos estudantes bem como a integração curricular, considerando o 
contexto do distanciamento social. 

§ 7º A avaliação deverá ser global e qualitativa, cabendo aos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e aos colegiados de curso, no caso de cursos 
de graduação, definir a situação de alunos, apontando sua progressão, sua 
rogressão condicionada à recuperação parcial de conteúdos ou sua retenção.

§ 8º Cabe aos Conselhos de Classe, no caso de cursos técnicos, e aos 
colegiados de curso, no caso de cursos de graduação, com base na avaliação 
docente, elaborar relatórios sobre alunos em progressão condicionada. Os 
relatórios servirão de fundamentação para o prosseguimento dos estudos, 
devendo explicitar quais disciplinas e/ou conteúdos de disciplinas serão 
recuperados e indicando estratégias de ensino para a recuperação a ser 

lizada. 

§ 9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de curso e da diretoria de ensino, organizar atividades de 
recuperação de conteúdos, tanto no período em curso como no subsequente, 
com o objetivo de assegurar condições de ensino-aprendizagem de forma 
equânime. 

§10 Os primeiros 15 dias após o retorno das atividades letivas serão destinados, 
exclusivamente, às atividades de acolhimento, avaliação diagnóstica e de 
recuperação de conteúdos e objetivos de aprendizagem. 

Art. 8º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio,  recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das at
recuperação, quando necessário. 
Mapear os alunos que não respoderam os questionários (3 até agora) e procurar 
saber o porquê e caso não tenha material para acessar as atividades o Instituto 
precisa dar uma assistência para que ninguém saia prejudicado
Temos que nos adequar a esse novo formado 
entendo que a avaliação deve ocorrer, mas sem qye haja possibilidade de 
reprovação, a não ser em casos de o aluno não realizar as atividades, apesar de 
terem sido dadas todas as condições a ele para sua realização
Art 6º A IS 1 / 2017 da ainda Proet usa o termo "Plano de curso" para os cursos 
técnicos, ao invés de PPC´s, usado apenas nos cursos de graduação. 

Incluir no Art 7º Capacitação docente para elaboração de material adaptado para 
o atendimento das necessidades específicas. Garantir o material adaptado para 
os alunos com necessidades específicas, incluindo os materiais disponibilizados 
em plataforma digital, elaborado pelo docente, com apoio 
Garantia de professor para Atendimento Educacional Especializado
Disponibilização de intérprete, sendo o atendimento aos alunos nas ANPNs 
curricular ser prioridade em relação a organização do trabalho dos profissionais 
intérpretes.  
Campus Duque de Caxias) 
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avaliativas, deverá ser assegurado que sua entrega, mediante justificativa, possa 

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de sua adaptação.  

§6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se levar em conta as 
especificidades dos estudantes bem como a integração curricular, considerando o 

§ 7º A avaliação deverá ser global e qualitativa, cabendo aos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e aos colegiados de curso, no caso de cursos 
de graduação, definir a situação de alunos, apontando sua progressão, sua 
rogressão condicionada à recuperação parcial de conteúdos ou sua retenção. 

§ 8º Cabe aos Conselhos de Classe, no caso de cursos técnicos, e aos 
colegiados de curso, no caso de cursos de graduação, com base na avaliação 

lunos em progressão condicionada. Os 
relatórios servirão de fundamentação para o prosseguimento dos estudos, 
devendo explicitar quais disciplinas e/ou conteúdos de disciplinas serão 
recuperados e indicando estratégias de ensino para a recuperação a ser 

§ 9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de curso e da diretoria de ensino, organizar atividades de 
recuperação de conteúdos, tanto no período em curso como no subsequente, 

aprendizagem de forma 

§10 Os primeiros 15 dias após o retorno das atividades letivas serão destinados, 
exclusivamente, às atividades de acolhimento, avaliação diagnóstica e de 

Art. 8º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio,  recomenda-se que as 
ratégias e recursos definidos no PPC dos 

cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e a 

Mapear os alunos que não respoderam os questionários (3 até agora) e procurar 
saber o porquê e caso não tenha material para acessar as atividades o Instituto 

inguém saia prejudicado 

entendo que a avaliação deve ocorrer, mas sem qye haja possibilidade de 
reprovação, a não ser em casos de o aluno não realizar as atividades, apesar de 

dadas todas as condições a ele para sua realização 
Art 6º A IS 1 / 2017 da ainda Proet usa o termo "Plano de curso" para os cursos 
técnicos, ao invés de PPC´s, usado apenas nos cursos de graduação.  

para elaboração de material adaptado para 
o atendimento das necessidades específicas. Garantir o material adaptado para 
os alunos com necessidades específicas, incluindo os materiais disponibilizados 

 das CoTPs e NAPNEs.  
Garantia de professor para Atendimento Educacional Especializado 
Disponibilização de intérprete, sendo o atendimento aos alunos nas ANPNs 
curricular ser prioridade em relação a organização do trabalho dos profissionais 
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Volta Redonda 

Art. 7º Quando for identificada a existência de estudantes que não estejam 
participando das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de suas 
especificidades,  caberá ao  docente junto à  Coordenação de curso
apoio da CoTP e do NAPNE, definir planos de estudos individualizados para a 
organização das atividades dos alunos e fornecimento de materiais aos 
estudantes nessas condições, observando
recomendadas pelos órgãos de saúd
 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso as suas especificidades que 
inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Rio de Janeiro 
Dúvidas quanto como será esse relac
dificuldades em acompanhar as Apps.

Volta Redonda CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA

São João de Meriti 

Ao docente cabe o planejamento pedagógico tendo em vista as condições para 
oferta das APNPS. Apesar de 
responsabilidade a "análise caso a caso e das condições existentes, definir 
planos de estudos individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de 
materiais aos estudantes nessas condições, observando
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.".

São Gonçalo 

(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo)
Nova redação: 
 
Art. 6º Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma 
periódica, os colegiados dos cursos, co
pedagógicas, ainda que de forma não presencial, com o suporte das direções de 
ensino e das coordenações técnico
fundamentais para a avaliação das APNPs, do desenvolvimento das turmas e 
para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar os resultados, identificar 
dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de continuidade ou 
suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para o 
retorno às atividades prese
 
Art. 7º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. Além disso, devem avaliar 
relatos dos estudantes, entre outras formas 
vivenciadas em função das APNPs, orientando os estudantes e docentes e 
fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

Arraial do Cabo 

Perfeito. Em nome dos responsáveis pel
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 
retomada do calendário através das APNPs.

Realengo 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissio
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, consi
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discent
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizar
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
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Art. 7º Quando for identificada a existência de estudantes que não estejam 
participando das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de suas 
especificidades,  caberá ao  docente junto à  Coordenação de curso
apoio da CoTP e do NAPNE, definir planos de estudos individualizados para a 
organização das atividades dos alunos e fornecimento de materiais aos 
estudantes nessas condições, observando-se as medidas de segurança 
recomendadas pelos órgãos de saúde. 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso as suas especificidades que 
inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 
Dúvidas quanto como será esse relacionamento com os alunos que terão 
dificuldades em acompanhar as Apps. 
CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA
Ao docente cabe o planejamento pedagógico tendo em vista as condições para 
oferta das APNPS. Apesar de ser possível fornecer suporte, não é de sua 
responsabilidade a "análise caso a caso e das condições existentes, definir 
planos de estudos individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de 
materiais aos estudantes nessas condições, observando-se a
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.". 
(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo) 
Nova redação:  

Art. 6º Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma 
periódica, os colegiados dos cursos, conselhos de classe e demais reuniões 
pedagógicas, ainda que de forma não presencial, com o suporte das direções de 
ensino e das coordenações técnico-pedagógicas. Esses momentos são 
fundamentais para a avaliação das APNPs, do desenvolvimento das turmas e 

a o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar os resultados, identificar 
dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de continuidade ou 
suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para o 
retorno às atividades presenciais, quando estas forem retomadas.

Art. 7º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. Além disso, devem avaliar 
relatos dos estudantes, entre outras formas – os ganhos e as dificuldades 
vivenciadas em função das APNPs, orientando os estudantes e docentes e 
fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 
Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 
retomada do calendário através das APNPs. 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
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Art. 7º Quando for identificada a existência de estudantes que não estejam 
participando das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de suas 
especificidades,  caberá ao  docente junto à  Coordenação de curso, e com o 
apoio da CoTP e do NAPNE, definir planos de estudos individualizados para a 
organização das atividades dos alunos e fornecimento de materiais aos 

se as medidas de segurança 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso as suas especificidades que 

ionamento com os alunos que terão 

CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA 
Ao docente cabe o planejamento pedagógico tendo em vista as condições para 

ser possível fornecer suporte, não é de sua 
responsabilidade a "análise caso a caso e das condições existentes, definir 
planos de estudos individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de 

se as medidas de 

Art. 6º Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma 
nselhos de classe e demais reuniões 

pedagógicas, ainda que de forma não presencial, com o suporte das direções de 
pedagógicas. Esses momentos são 

fundamentais para a avaliação das APNPs, do desenvolvimento das turmas e 
a o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar os resultados, identificar 

dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de continuidade ou 
suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para o 

nciais, quando estas forem retomadas. 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. Além disso, devem avaliar – mediante 

os ganhos e as dificuldades 
vivenciadas em função das APNPs, orientando os estudantes e docentes e 

os alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as 
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 

derando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 

e e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 

ão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 



Pró

 

que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Nilópolis 

Art. 7º Identificada a existência de 
APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de suas especificidades, 
caberá ao  docente, junto à coordenação de curso, e com o apoio da CoTP e do 
NAPNE no caso de alunos com necessidades específicas, defin
estudos individualizados para a organização das atividades dos alunos e 
fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando
medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes
informarem ao professor e ao coordenador do curso as especificidades que 
inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Realengo 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplin
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pel
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE,
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Realengo Concordo
Realengo concordo 

Rio de Janeiro 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a repos
das estratégias de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferente
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais ao
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no e
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando 
possibilidade destas serem retomadas.

Realengo Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
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que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das 
APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de suas especificidades, 
caberá ao  docente, junto à coordenação de curso, e com o apoio da CoTP e do 
NAPNE no caso de alunos com necessidades específicas, defin
estudos individualizados para a organização das atividades dos alunos e 
fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando
medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso as especificidades que 
inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
Concordo 

 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a repos
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 

inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando 
possibilidade destas serem retomadas. 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
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que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 
estudantes que não estejam participando das 

APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de suas especificidades, 
caberá ao  docente, junto à coordenação de curso, e com o apoio da CoTP e do 
NAPNE no caso de alunos com necessidades específicas, definir planos de 
estudos individualizados para a organização das atividades dos alunos e 
fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando-se as 
medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 

e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso as especificidades que 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as 
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 

as, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 

o discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 

realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as 
àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 

cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 

s necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 

s estudantes nessas condições, 
se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 

inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 

nsino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
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Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, rec
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de 
das estratégias de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o r
possibilidade destas serem retomadas.

Niterói 
O alunado conhece o PPC do curso? O que é o NAPNE? O alunado tem noção 
do que seja?

Niterói 

Muito bom, os artigos 6º, 7º e 8º, preveem a inclusão dos alunos.
Deve-se constar os casos dos alunos em situação de vulnerabilidade social, 
como: ambiente familiar não propício ao estudo (espaço inadequado, número de 
pessoas residindo em espaço extremamente limitado e, possivelmente, alguns 
alunos estejam trabalhando para

Rio de Janeiro 

Art 7 (parágrafo ùnico): Por meio de quais meios? Precisa ser especificado. Além 
disso, as atribuições estão muito a cargo dos docentes e coordenadores de curso, 
o que entendemos que não seja o mais adequado.
para registro de atividades e acesso aos estudantes, mas alguma alternatica 
estaria sendo contemplada para os alunos que não possuem o acesso? Deveria 
ser feita uma consulta ao NAPNE e COTP sobre as ferramentas necessárias para
a viabilização dos planos de estudos individualizados.

Realengo 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, medi
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PE
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao c
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Realengo Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
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Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
rganização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 

is coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas. 
O alunado conhece o PPC do curso? O que é o NAPNE? O alunado tem noção 
do que seja? 
Muito bom, os artigos 6º, 7º e 8º, preveem a inclusão dos alunos.

se constar os casos dos alunos em situação de vulnerabilidade social, 
como: ambiente familiar não propício ao estudo (espaço inadequado, número de 
pessoas residindo em espaço extremamente limitado e, possivelmente, alguns 
alunos estejam trabalhando para contribuir na renda familiar).
Art 7 (parágrafo ùnico): Por meio de quais meios? Precisa ser especificado. Além 
disso, as atribuições estão muito a cargo dos docentes e coordenadores de curso, 
o que entendemos que não seja o mais adequado. O SIGAA seria o instrumento 
para registro de atividades e acesso aos estudantes, mas alguma alternatica 
estaria sendo contemplada para os alunos que não possuem o acesso? Deveria 
ser feita uma consulta ao NAPNE e COTP sobre as ferramentas necessárias para
a viabilização dos planos de estudos individualizados. 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 

lidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PE
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
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EPT), bem como dos cursos ofertados 
omenda-se que as 

APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 

ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
rganização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 

do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 

is coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 

etorno às atividades presenciais, quando houver 

O alunado conhece o PPC do curso? O que é o NAPNE? O alunado tem noção 

Muito bom, os artigos 6º, 7º e 8º, preveem a inclusão dos alunos. 
se constar os casos dos alunos em situação de vulnerabilidade social, 

como: ambiente familiar não propício ao estudo (espaço inadequado, número de 
pessoas residindo em espaço extremamente limitado e, possivelmente, alguns 

contribuir na renda familiar). 
Art 7 (parágrafo ùnico): Por meio de quais meios? Precisa ser especificado. Além 
disso, as atribuições estão muito a cargo dos docentes e coordenadores de curso, 

O SIGAA seria o instrumento 
para registro de atividades e acesso aos estudantes, mas alguma alternatica 
estaria sendo contemplada para os alunos que não possuem o acesso? Deveria 
ser feita uma consulta ao NAPNE e COTP sobre as ferramentas necessárias para 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

Médio, recomenda-se que as 
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 

lidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
adas ou não por tecnologias, em 

virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 

oordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 



Pró

 

Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio,recomenda
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias 
de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade o
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, pa
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus r
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuni
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão da
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas

Rio de Janeiro concordo 
Engenheiro Paulo de 

Frontin Concordo

Realengo 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNP

Arraial do Cabo Nada a acrescentar.

Duque de Caxias 

Art 7 - COMO EXECUTAR  O PEI SE NÃO FOI HOUVE PARTICIPAÇÃO DO 
ALUNO? QUAL IMPACTO DISSO NO TEMPO/CALENDÁRIO ?  DEVE HAVER 
UMA ORIENTAÇÃO MINIMA.

Realengo 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estrat
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das ativi

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos o
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio,recomenda
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias 
de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade o
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas 

 

Concordo 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
Nada a acrescentar. 

COMO EXECUTAR  O PEI SE NÃO FOI HOUVE PARTICIPAÇÃO DO 
ALUNO? QUAL IMPACTO DISSO NO TEMPO/CALENDÁRIO ?  DEVE HAVER 
UMA ORIENTAÇÃO MINIMA. 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das ativi
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EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio,recomenda-se que as APNPs 
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 

educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 

ra definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
esponsáveis legais 

informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
ões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 

demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 

s APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 

de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as 
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

das de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 

s. 

COMO EXECUTAR  O PEI SE NÃO FOI HOUVE PARTICIPAÇÃO DO 
ALUNO? QUAL IMPACTO DISSO NO TEMPO/CALENDÁRIO ?  DEVE HAVER 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as 
égias e recursos definidos no PPC dos 

cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 



Pró

 

das estratégias de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes n
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a
 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andam
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas.

Rio de Janeiro 

Deve ficar claro que qualquer que seja a ação presencial necessária ao 
atendimento do discente, esta será executada pela instituição a partri de 
planejamento institucional e não de forma individual pelo 

Realengo Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito.

Niterói 

Art. 7º  
DISCORDÂNCIA:  A proposta não é clara quanto aos meios para realização de 
atendimento multiprofissional para que seja elaborado o PEI. É necessário, ainda 
garantir telefones 
específicas. Além disso, não está claro a forma de entrega e recebimento dos 
materiais aos alunos. Importante também destacar que toda as apnps precisam 
ser pensadas de forma inclusiva, antes da no
diferentes formatos que garantam a inclusão e que previnam a exclusão do/a 
estudante.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específ
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Realengo 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dess
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNP
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualiza
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselho
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
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das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes n
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andam
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 

lidade destas serem retomadas. 
Deve ficar claro que qualquer que seja a ação presencial necessária ao 
atendimento do discente, esta será executada pela instituição a partri de 
planejamento institucional e não de forma individual pelo docente.
Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito. 

DISCORDÂNCIA:  A proposta não é clara quanto aos meios para realização de 
atendimento multiprofissional para que seja elaborado o PEI. É necessário, ainda 
garantir telefones institucionais para contato com os alunos com necessidades 
específicas. Além disso, não está claro a forma de entrega e recebimento dos 
materiais aos alunos. Importante também destacar que toda as apnps precisam 
ser pensadas de forma inclusiva, antes da notificação do aluno. Cabendo 
diferentes formatos que garantam a inclusão e que previnam a exclusão do/a 
estudante. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específ
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dess
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualiza
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselho
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
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Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 

específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 

participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 

Deve ficar claro que qualquer que seja a ação presencial necessária ao 
atendimento do discente, esta será executada pela instituição a partri de 

docente. 

DISCORDÂNCIA:  A proposta não é clara quanto aos meios para realização de 
atendimento multiprofissional para que seja elaborado o PEI. É necessário, ainda 

institucionais para contato com os alunos com necessidades 
específicas. Além disso, não está claro a forma de entrega e recebimento dos 
materiais aos alunos. Importante também destacar que toda as apnps precisam 

tificação do aluno. Cabendo 
diferentes formatos que garantam a inclusão e que previnam a exclusão do/a 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 

EPT), bem como dos cursos ofertados 
Ensino Médio, recomenda-se que as 

APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
s, mediadas ou não por tecnologias, em 

virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 

e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 



Pró

 

análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor es
possibilidade destas serem retomadas.

Arraial do Cabo 

Em casos específicos onde os alunos fazem parte do grupo de risco,  os docentes 
junto com parte técnica devem desenvolver meios para qu
fiquem sem.acesso as atividades.

Duque de Caxias 

Reflexão sobre o artigo  6º. Mesmo que não seja de responsabilidade da Proen, 
faz-se necessária a organização de uma escala entre intérpretes de libras, que 
possam se dividir para acompan
Art. 6º  
Construção de um artigo especifico sobre a EJA, no período da Pandemia. 
 
Artigo 7º 
Sugestão:
Falta a inclusão dos demais núcleos (NEABI e NUGEDS).

Rio de Janeiro 

Acentuar o papel da instituição sempre que for necessária 
presencial em relação aos/as discentes, como entrega e recolhimento de material 
de ensino.

Realengo 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade o
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, pa
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus r
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Niterói Sem comentários.

Realengo 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integr
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensi
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
 
Art. 8º Durante a vigênc
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
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análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 

tratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas. 
Em casos específicos onde os alunos fazem parte do grupo de risco,  os docentes 
junto com parte técnica devem desenvolver meios para qu
fiquem sem.acesso as atividades. 
Reflexão sobre o artigo  6º. Mesmo que não seja de responsabilidade da Proen, 

se necessária a organização de uma escala entre intérpretes de libras, que 
possam se dividir para acompanhar os alunos surdos. 

Construção de um artigo especifico sobre a EJA, no período da Pandemia. 

Sugestão: 
Falta a inclusão dos demais núcleos (NEABI e NUGEDS).
Acentuar o papel da instituição sempre que for necessária 
presencial em relação aos/as discentes, como entrega e recolhimento de material 
de ensino. 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos of
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade o
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
Sem comentários. 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integr
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
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análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
tratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 

Em casos específicos onde os alunos fazem parte do grupo de risco,  os docentes 
junto com parte técnica devem desenvolver meios para que esses alunos não 

Reflexão sobre o artigo  6º. Mesmo que não seja de responsabilidade da Proen, 
se necessária a organização de uma escala entre intérpretes de libras, que 

Construção de um artigo especifico sobre a EJA, no período da Pandemia.  

 
Acentuar o papel da instituição sempre que for necessária qualquer ação 
presencial em relação aos/as discentes, como entrega e recolhimento de material 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as 
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 

educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 

ra definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
esponsáveis legais 

informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as 
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 

no das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 

7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 

CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

as pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

ia do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
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demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas.

Rio de Janeiro Não há contribuiçõ

Reitoria 

Em reunião dos membros do FEJA (Fórum de Educação de Jovens e Adultos
do IFRJ) ocorrida em 14 de agosto de 2020, no horário das 14h a 16h30,
elencamos algumas questões e sugestões que consideramos importantes na
reflexão e 
 
Solicitamos a separação das modalidade e artigo próprio para a EJA
no artigo 6º , uma forma de dar especificidade à mesma e sermos coerentes
com lugar institucional que buscamos que a ocupe.
 
No caso dos cu
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
ofertados em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
as APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos
definidos no PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas,
considerando os tempos, os espaços e as identidades dos educandos, bem
como as singularidades dessas modalidades de ensino, garantindo aos
estudantes a reposição das atividades e das estratégia
quando necessário.
 
Nova redação: Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos
integrados à Educação Profissional e Tecnológica (EJA
que sejam adotadas estratégias baseadas nos princípios do ensino integrad
por temas geradores, fortalecendo a perspectiva da educação popular e os
elementos norteadores que instituem a EJA
 
 Solicitamos a retirada do artigo . 7º . Entendemos que o mesmo exime a
instituição de suas responsabilidades, espe
pandemia.
 
solicitamos a retirada de todo o seguinte parágrafo único:
 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades
específicas que invi
 
Entendemos que o mesmo exime a instituição de suas responsabilidades, 
principalmente considerando que o público da EJA exige um retorno mais 
qualificado da instituição.
 
Por fim, estamos disponíveis para p
contribuições.
Na oportunidade, reforçamos os votos de estima e consideração.
Fórum de Educação de Jovens e Adultos do IFRJ (FEJA

Pinheiral 

A instituição deverá fornecer o material impresso, aos  estudantes que não
tiverem como bancar a internet devido às novas condições financeiras que muitas 
famílias estão passando.

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curricula
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os s
âmbito dos campi do IFRJ.
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demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas. 
Não há contribuições nesta parte. 
Em reunião dos membros do FEJA (Fórum de Educação de Jovens e Adultos
do IFRJ) ocorrida em 14 de agosto de 2020, no horário das 14h a 16h30,
elencamos algumas questões e sugestões que consideramos importantes na
reflexão e orientação do documento final da APNPs, a saber:

Solicitamos a separação das modalidade e artigo próprio para a EJA
no artigo 6º , uma forma de dar especificidade à mesma e sermos coerentes
com lugar institucional que buscamos que a ocupe. 

No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos
ofertados em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
as APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos

idos no PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas,
considerando os tempos, os espaços e as identidades dos educandos, bem
como as singularidades dessas modalidades de ensino, garantindo aos
estudantes a reposição das atividades e das estratégias de recuperação,
quando necessário. 

Nova redação: Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos
integrados à Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT) recomendamos
que sejam adotadas estratégias baseadas nos princípios do ensino integrad
por temas geradores, fortalecendo a perspectiva da educação popular e os
elementos norteadores que instituem a EJA-EPT na Rede Federal.

Solicitamos a retirada do artigo . 7º . Entendemos que o mesmo exime a
instituição de suas responsabilidades, especificamente neste contexto de
pandemia. 

solicitamos a retirada de todo o seguinte parágrafo único: 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades
específicas que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Entendemos que o mesmo exime a instituição de suas responsabilidades, 
principalmente considerando que o público da EJA exige um retorno mais 
qualificado da instituição. 

Por fim, estamos disponíveis para possíveis esclarecimentos e outras
contribuições. 
Na oportunidade, reforçamos os votos de estima e consideração.
Fórum de Educação de Jovens e Adultos do IFRJ (FEJA-IFRJ).
A instituição deverá fornecer o material impresso, aos  estudantes que não
tiverem como bancar a internet devido às novas condições financeiras que muitas 
famílias estão passando. 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curricula
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 
âmbito dos campi do IFRJ. 
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demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
construir alternativas e subsidiar a 

análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 

Em reunião dos membros do FEJA (Fórum de Educação de Jovens e Adultos 
do IFRJ) ocorrida em 14 de agosto de 2020, no horário das 14h a 16h30, 
elencamos algumas questões e sugestões que consideramos importantes na 

orientação do documento final da APNPs, a saber: 

Solicitamos a separação das modalidade e artigo próprio para a EJA 
no artigo 6º , uma forma de dar especificidade à mesma e sermos coerentes 

rsos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos 

ofertados em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que 
as APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos 

idos no PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas, 
considerando os tempos, os espaços e as identidades dos educandos, bem 
como as singularidades dessas modalidades de ensino, garantindo aos 

s de recuperação, 

Nova redação: Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos 
EPT) recomendamos 

que sejam adotadas estratégias baseadas nos princípios do ensino integrado e 
por temas geradores, fortalecendo a perspectiva da educação popular e os 

EPT na Rede Federal. 

Solicitamos a retirada do artigo . 7º . Entendemos que o mesmo exime a 
cificamente neste contexto de 

 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades 

abilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Entendemos que o mesmo exime a instituição de suas responsabilidades, 
principalmente considerando que o público da EJA exige um retorno mais 

ossíveis esclarecimentos e outras 

Na oportunidade, reforçamos os votos de estima e consideração. 
IFRJ). 

A instituição deverá fornecer o material impresso, aos  estudantes que não 
tiverem como bancar a internet devido às novas condições financeiras que muitas 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 

ubsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 
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§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for 
possível ofertar o ensi
complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 
período de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos pode
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar;
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as ca
componente; 
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas dos cursos;
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Pr
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alc
aprendizagem propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os 
componentes curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, opor
equipe docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter 
contato com os estudantes e incentivá
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH 
de APNP síncrona e/ou 
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e 
poderá ser implementado após a concordância da mesma. 
 
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 
 
Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação
a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 
especificidades e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
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§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for 
possível ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos 
complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 
período de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos pode
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar; 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
mplementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 

(caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente;  

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas dos cursos; 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de 
aprendizagem propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os 
componentes curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, opor
equipe docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter 
contato com os estudantes e incentivá-los a permanecer nos estudos.

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH 
de APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e 
poderá ser implementado após a concordância da mesma. 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS -

Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e 
a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 
especificidades e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
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se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for 

no presencial. (caso a opção seja por periodos 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
mplementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
racterísticas de cada 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
esenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 

letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
ançar os objetivos cognitivos de 

aprendizagem propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os 
componentes curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos 

forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à 
equipe docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter 

los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH 
assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e 
poderá ser implementado após a concordância da mesma.  

- APNPs 

ógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 

(TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e 
a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 



Pró

 

acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viab
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o contato aco
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em 
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, 
decidam e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do 
PPC de cada curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades 
Plano de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a conex
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos,
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resoluçã
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os 
objetivos indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parcer
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esso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 

para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

tividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, 
decidam e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do 
PPC de cada curso, registrando-se o parecer colegiado em ata.

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no 
Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias. 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resoluçã

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os 
objetivos indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações 
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esso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
ilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

lhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

tividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 

qualquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, 
decidam e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do 

se o parecer colegiado em ata. 

específicas para o período no 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

ão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
servidores para planejar junto 

com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
podendo ser 

desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os 

ia com as coordenações 
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técnico-pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no 
SIGAA do planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas 
diretrizes.
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um ret
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para 
a oferta somente quando fo
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito 
dos respectivos colegiados de curso e/ou consel
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pe
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário.
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às pr
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos
dispõem de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a 
validação das práticas profissionais de estágio.
 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previsto
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
uso adequado destas pl
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo 
tecnológicos para o ensino
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pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no 

SIGAA do planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas 
diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um ret
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para 
a oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito 
dos respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às pr
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que 
dispõem de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a 
validação das práticas profissionais de estágio. 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
uso adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;
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pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no 
SIGAA do planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para 

r possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito 

hos de classe, devidamente 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 

lo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 

conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
CNE, ficando vedada a 

substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

da instituição que 
dispõem de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
vigoram como as únicas plataformas digitais 

para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 

cronograma de atividades e recursos 
aprendizagem a serem utilizados; 
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II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos a
correlatas); 
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente n
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponi
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das ativ
atividades síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 
 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado p
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participa
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, deb
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomenda
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organização de atividades que permitam orientações e interações com os 

estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
nso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 
correlatas);  

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente n
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem. 

Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA. 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 
atividades síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.  

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
ribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 

determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
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organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 

de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 

utorais (ABNT e demais normas e legislações 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 

bilização do link de acesso no módulo 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 

idades assíncronas e cinco dias para as 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 

II, decidir com o(s) discente(s) 
 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 

elo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
ção e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 

aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
ribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 

determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
ate em fóruns, resenha, resumo, diário de 

bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
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durante o perí
o processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurad
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planej
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do iso
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecno
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a anális
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão s
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas.
 
Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
formas – 
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durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a anális
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão s
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas. 

Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

280 

odo de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 

o que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

amento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 

lamento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as 
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 

seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 

informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 
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orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos 
mesmos. 
 
 
DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
 
Art. 11º Cab
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendiza
durante o período de realização das APNPs.
 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 
seguintes ações:
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famí
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 
social; 
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estu
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividade
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curric
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no 
função da organização dos calendários acadêmicos.
 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado
 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para 
o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar ou
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes.
 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade prov
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
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orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos 

 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 
seguintes ações: 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famí
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curric
para continuidade da formação acadêmica do estudante;  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 

ntegração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para 
o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar ou
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
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orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

erá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 

gem, entre outras necessidades específicas, 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

dantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
s de revisão e recuperação dos objetivos de 

aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 

 
atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

inciso III será definida em 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 

ntegração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

ocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
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previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo 
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspect
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de cu
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.
 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prát
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos pos
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação of
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial.
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibiliz
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 18º Para o dese
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  
 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social aux
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitaçõ
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlata
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de cu
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos pos
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social aux
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitaçõ
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlata
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
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de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
iva integrada e politécnica das unidades curriculares; 
requisitos para outra disciplina. 

Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

ico, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
icial à comunidade informando a 

reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
ado um novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

nvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
distância, bem como a 

outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

m em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
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pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Est
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu aut
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica ju
de cursos e Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou
necessário, pela PROEN.

Rio de Janeiro Art. 8º: Quem definirá se os estudantes pertencem a algum grupo de risco?

Realengo 

Há pouco tempo, foi distribuído um formulário para fazer o mapeamento dos 
alunos sobre sua deficiência, nível de dificuldade 
menos uma porcentagem significativa dos cursos conhece esses estudantes. Se 
já houve esse mapeamento junto aos pais, responsáveis e os próprios 
estudantes, por que realizar novamente? Os campi que já têm esse mapeamento 
podem aproveitar pra entrar em contato com os estudantes que já sinalizaram 
que têm alguma deficiência.

Pinheiral 

A instituição deverá fornecer o material impresso, aos  estudantes que não 
tiverem como bancar a internet devido às novas condições financeiras que 
famílias estão passando.

Pinheiral 

A instituição deverá fornecer o material impresso, aos  estudantes que não 
tiverem como bancar a internet devido às novas condições financeiras que muitas 
famílias estão passando.

Rio de Janeiro 

Acentuar o papel 
presencial
em relação aos/as discentes, como entrega e recolhimento de material de ensino. 
Cabe às Direções de Ensino e Geral,  no uso do instrumental institucional esta 
função. Nem professores, nem es
recolher material de ensino em outro meio que não o digital.

Engenheiro Paulo de 
Frontin O acesso de todos os alunos  às atividades devem ser assegurados.

Realengo Concordo!

Realengo 

Há pouco tempo, foi 
alunos sobre sua
deficiência, nível de dificuldade de acessibilidade, etc. Pelo menos uma 
porcentagem significativa dos
cursos conhece esses estudantes. Se já houve esse mapeamento junto aos pais, 
responsáveis e os
próprios estudantes, por que realizar novamente? Os campi que já têm esse 
mapeamento podem
aproveitar pra entrar em contato com os estudantes que já sinalizaram que têm 
alguma deficiência. 
Retirando assim a responsabilidade do discente inform
possui deficiência.

Realengo 

Artigo 7 
Há pouco tempo, foi distribuído um formulário para fazer o mapeamento dos 
alunos sobre sua deficiência, nível de dificuldade de acessibilidade, etc. Pelo 
menos uma porcentagem significativa dos cur
já houve esse mapeamento junto aos pais, responsáveis e os próprios 
estudantes, por que realizar novamente? Os campi que já têm esse mapeamento 
podem aproveitar pra entrar em contato com os estudantes que já sinalizaram 
que têm alguma deficiência

Realengo Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
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pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou
necessário, pela PROEN. 
Art. 8º: Quem definirá se os estudantes pertencem a algum grupo de risco?
Há pouco tempo, foi distribuído um formulário para fazer o mapeamento dos 
alunos sobre sua deficiência, nível de dificuldade de acessibilidade, etc. Pelo 
menos uma porcentagem significativa dos cursos conhece esses estudantes. Se 
já houve esse mapeamento junto aos pais, responsáveis e os próprios 
estudantes, por que realizar novamente? Os campi que já têm esse mapeamento 

proveitar pra entrar em contato com os estudantes que já sinalizaram 
que têm alguma deficiência. 
A instituição deverá fornecer o material impresso, aos  estudantes que não 
tiverem como bancar a internet devido às novas condições financeiras que 
famílias estão passando. 
A instituição deverá fornecer o material impresso, aos  estudantes que não 
tiverem como bancar a internet devido às novas condições financeiras que muitas 
famílias estão passando. 
Acentuar o papel da instituição sempre que for necessária qualquer ação 
presencial 
em relação aos/as discentes, como entrega e recolhimento de material de ensino. 
Cabe às Direções de Ensino e Geral,  no uso do instrumental institucional esta 
função. Nem professores, nem estudantes são responsáveis por entregar ou 
recolher material de ensino em outro meio que não o digital.

O acesso de todos os alunos  às atividades devem ser assegurados.
Concordo! 
Há pouco tempo, foi distribuído um formulário para fazer o mapeamento dos 
alunos sobre sua 
deficiência, nível de dificuldade de acessibilidade, etc. Pelo menos uma 
porcentagem significativa dos 
cursos conhece esses estudantes. Se já houve esse mapeamento junto aos pais, 

nsáveis e os 
próprios estudantes, por que realizar novamente? Os campi que já têm esse 
mapeamento podem 
aproveitar pra entrar em contato com os estudantes que já sinalizaram que têm 
alguma deficiência.  
Retirando assim a responsabilidade do discente informar mais uma vez que 
possui deficiência. 

Há pouco tempo, foi distribuído um formulário para fazer o mapeamento dos 
alunos sobre sua deficiência, nível de dificuldade de acessibilidade, etc. Pelo 
menos uma porcentagem significativa dos cursos conhece esses estudantes. Se 
já houve esse mapeamento junto aos pais, responsáveis e os próprios 
estudantes, por que realizar novamente? Os campi que já têm esse mapeamento 
podem aproveitar pra entrar em contato com os estudantes que já sinalizaram 

têm alguma deficiência 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
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pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 

e é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 

or e do IFRJ. Caso contrário, 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 

Art. 8º: Quem definirá se os estudantes pertencem a algum grupo de risco? 
Há pouco tempo, foi distribuído um formulário para fazer o mapeamento dos 

de acessibilidade, etc. Pelo 
menos uma porcentagem significativa dos cursos conhece esses estudantes. Se 
já houve esse mapeamento junto aos pais, responsáveis e os próprios 
estudantes, por que realizar novamente? Os campi que já têm esse mapeamento 

proveitar pra entrar em contato com os estudantes que já sinalizaram 

A instituição deverá fornecer o material impresso, aos  estudantes que não 
tiverem como bancar a internet devido às novas condições financeiras que muitas 

A instituição deverá fornecer o material impresso, aos  estudantes que não 
tiverem como bancar a internet devido às novas condições financeiras que muitas 

da instituição sempre que for necessária qualquer ação 

em relação aos/as discentes, como entrega e recolhimento de material de ensino. 
Cabe às Direções de Ensino e Geral,  no uso do instrumental institucional esta 

tudantes são responsáveis por entregar ou 
recolher material de ensino em outro meio que não o digital. 

O acesso de todos os alunos  às atividades devem ser assegurados. 

distribuído um formulário para fazer o mapeamento dos 

deficiência, nível de dificuldade de acessibilidade, etc. Pelo menos uma 

cursos conhece esses estudantes. Se já houve esse mapeamento junto aos pais, 

próprios estudantes, por que realizar novamente? Os campi que já têm esse 

aproveitar pra entrar em contato com os estudantes que já sinalizaram que têm 

ar mais uma vez que 

Há pouco tempo, foi distribuído um formulário para fazer o mapeamento dos 
alunos sobre sua deficiência, nível de dificuldade de acessibilidade, etc. Pelo 

sos conhece esses estudantes. Se 
já houve esse mapeamento junto aos pais, responsáveis e os próprios 
estudantes, por que realizar novamente? Os campi que já têm esse mapeamento 
podem aproveitar pra entrar em contato com os estudantes que já sinalizaram 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
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Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo ao
das estratégias de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecim
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessida
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e set
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades 
possibilidade destas serem retomadas.

Duque de Caxias 

Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de 
Caxias: 
 
Art. 7º  
O artigo deve considerar:
- Capacitação docente para elaboração de material adaptad
das necessidades específicas. 
- Garantir o material adaptado para os alunos com necessidades específicas, 
incluindo os materiais disponibilizados em plataforma digital, elaborado pelo 
docente, com apoio das CoTPs e NAPNEs. 
- Garantia
- Disponibilização de interprete, sendo o atendimento aos alunos nas ANPNs 
curricular ser prioridade em relação a organização do trabalho dos profissionais 
interpretes.

Realengo 

Art. 6º No caso dos 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos def
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratég
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o doce
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos es
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda

s estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessida
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas. 
Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de 

O artigo deve considerar: 
Capacitação docente para elaboração de material adaptad

das necessidades específicas.  
Garantir o material adaptado para os alunos com necessidades específicas, 

incluindo os materiais disponibilizados em plataforma digital, elaborado pelo 
docente, com apoio das CoTPs e NAPNEs.  

Garantia de professor para Atendimento Educacional Especializado
Disponibilização de interprete, sendo o atendimento aos alunos nas ANPNs 

curricular ser prioridade em relação a organização do trabalho dos profissionais 
interpretes. 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos def
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

ervando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
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EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as 

s estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 

s estudantes a reposição das atividades e 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 

ento de materiais aos estudantes nessas condições, 
se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 

ores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 

presenciais, quando houver 

Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de 

Capacitação docente para elaboração de material adaptado para o atendimento 

Garantir o material adaptado para os alunos com necessidades específicas, 
incluindo os materiais disponibilizados em plataforma digital, elaborado pelo 

de professor para Atendimento Educacional Especializado 
Disponibilização de interprete, sendo o atendimento aos alunos nas ANPNs 

curricular ser prioridade em relação a organização do trabalho dos profissionais 

cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as 
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 

nte, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 

tudantes nas APNPs. 
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Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem 

Rio de Janeiro 

Acentuar o papel da instituição sempre que for necessária qualquer ação 
presencial
em relação aos/as discentes, como entrega e recolhimento de material de ensino.

Engenheiro Paulo de 
Frontin CONCORDO

Duque de Caxias De acordo.

Pinheiral 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio,recomenda
estejam alinhadas 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a repos
de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferente
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais ao
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Niterói 

DISCORD NCIA:  A proposta não é clara quanto aos meios para realização de 
atendimento multiprofissional para que seja elaborado o PEI. É necessário, ainda 
garantir telefones institucionais para
específicas. Além disso, não está claro a forma de entrega e recebimento dos 
materiais aos alunos. Importante também destacar que toda as apnps precisam 
ser pensadas de forma inclusiva, antes da notificação do aluno.
diferentes formatos que garantam a inclusão e que previnam a exclusão do/a 
estudante.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabiliz

Realengo 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, 
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades 
das estratégias de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 

sar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas. 
Acentuar o papel da instituição sempre que for necessária qualquer ação 
presencial 
em relação aos/as discentes, como entrega e recolhimento de material de ensino.

CONCORDO 
De acordo. 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio,recomenda
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias 
de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 

inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
DISCORD NCIA:  A proposta não é clara quanto aos meios para realização de 
atendimento multiprofissional para que seja elaborado o PEI. É necessário, ainda 
garantir telefones institucionais para contato com os alunos com necessidades 
específicas. Além disso, não está claro a forma de entrega e recebimento dos 
materiais aos alunos. Importante também destacar que toda as apnps precisam 
ser pensadas de forma inclusiva, antes da notificação do aluno.
diferentes formatos que garantam a inclusão e que previnam a exclusão do/a 
estudante. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
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Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 

sar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 

Acentuar o papel da instituição sempre que for necessária qualquer ação 

em relação aos/as discentes, como entrega e recolhimento de material de ensino. 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio,recomenda-se que as APNPs 
àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 

nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 

ição das atividades e das estratégias 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 

s necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 

s estudantes nessas condições, 
se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 

inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 
DISCORD NCIA:  A proposta não é clara quanto aos meios para realização de 
atendimento multiprofissional para que seja elaborado o PEI. É necessário, ainda 

contato com os alunos com necessidades 
específicas. Além disso, não está claro a forma de entrega e recebimento dos 
materiais aos alunos. Importante também destacar que toda as apnps precisam 
ser pensadas de forma inclusiva, antes da notificação do aluno. Cabendo 
diferentes formatos que garantam a inclusão e que previnam a exclusão do/a 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 

am a participação dos estudantes nas APNPs. 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 

EPT), bem como dos cursos ofertados 
recomenda-se que as 

APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 

de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
não por tecnologias, em 

virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
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informarem ao professor e ao coordenad
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

12. SÉTIMO ITEM DO QUESTIONÁRIO

Art. 9º Durante a situação de
colegiados dos cursos, conselhos
forma não presencial, com o 
pedagógicas. Esses momentos
desenvolvimento das turmas e
resultados, identificar dificuldades,
continuidade ou suspensão das
retorno às atividades presenciais,
Art. 10 As Coordenações Té
canal de comunicação permanente
ao atendimento acolhedor. Além
entre outras formas – os ganhos
orientando os estudantes e docentes

Paracambi Nada a acrescentar.
Paracambi S/C. 

Paracambi 
De que forma se dará o contato com os responsáveis e alunos, de modo a não 
atrapalhar o horário de ensino?

São João de Meriti Não há comentários sobre.

Rio de Janeiro 
Esse canal de comunicação é  essencial para que o aluno não desista frente 
dificuldade 

Rio de Janeiro ok 
Arraial do Cabo Li e estou de acordo
Rio de Janeiro Não tenho observações a fazer.
Arraial do Cabo Discordo 
Rio de Janeiro Nada a comentar.
Volta Redonda Concordo 

Engenheiro Paulo de 
Frontin Não possuo observações

São Gonçalo Concordo. Pais e alunos devem se manter informados!
Paracambi Muito bom.
Nilópolis Ok. 

Rio de Janeiro Ver comentário anterior sobre relevância do papel de setores como Cotp.

Rio de Janeiro 
Acredito que seja essencial a inclusão dos Centros 
serem os órgãos mais próximos do corpo discente.

Realengo 
Acho que se for um formulário objetivo seria.mais fácil avaliação dos relatos dos 
estudantes.

Paracambi Sem comentários.
Volta Redonda concordo. 

São Gonçalo 

O apoio aos estudantes e a preocupação se estes estão se adaptando ou não às 
aulas presenciais são bem legais, e seriam uma opção muito boa na hora de saber 
os efeitos das APNPs.

Volta Redonda Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
Realengo Nada a acrescentar

Pinheiral 

Além do conselho de classe, vejo que uma forma de se ter a avaliação do sistema 
das APNP´s dos alunos e fazer um formulário para descobrirem como que está 
sendo a vivência com o sistema, poderia também adotar um professor para
turma e este dizer o que os alunos referente aquela turma acha do sistema 
imposto. 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

ITEM DO QUESTIONÁRIO DO LIME SURVEY 
 

de emergência, deverão ser realizados, de forma
conselhos de classe e demais reuniões pedagógicas,

 suporte das direções de ensino e das coordenaçõ
momentos são fundamentais para a avaliação das

e para o aproveitamento dos estudantes, a fim
dificuldades, construir alternativas e subsidiar

das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias
senciais, quando estas forem retomadas.   

écnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão
permanente com os estudantes e seus responsáveis

Além disso, devem avaliar – mediante relatos
ganhos e as dificuldades vivenciadas em função
docentes e fornecendo formas de acolhimento aos

 

Nada a acrescentar. 

De que forma se dará o contato com os responsáveis e alunos, de modo a não 
atrapalhar o horário de ensino? 
Não há comentários sobre. 
Esse canal de comunicação é  essencial para que o aluno não desista frente 

 

Li e estou de acordo 
Não tenho observações a fazer. 

Nada a comentar. 

Não possuo observações 
Concordo. Pais e alunos devem se manter informados! 

 

Ver comentário anterior sobre relevância do papel de setores como Cotp.
Acredito que seja essencial a inclusão dos Centros Acadêmicos nas reuniões, por 
serem os órgãos mais próximos do corpo discente. 
Acho que se for um formulário objetivo seria.mais fácil avaliação dos relatos dos 
estudantes. 
Sem comentários. 

aos estudantes e a preocupação se estes estão se adaptando ou não às 
aulas presenciais são bem legais, e seriam uma opção muito boa na hora de saber 
os efeitos das APNPs. 
Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
Nada a acrescentar 
Além do conselho de classe, vejo que uma forma de se ter a avaliação do sistema 
das APNP´s dos alunos e fazer um formulário para descobrirem como que está 
sendo a vivência com o sistema, poderia também adotar um professor para
turma e este dizer o que os alunos referente aquela turma acha do sistema 
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or do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

forma periódica, os 
pedagógicas, ainda que de 

coordenações técnico-
das APNPs, do 

fim de analisar os 
subsidiar a análise de 

estratégias para o 

deverão manter um 
responsáveis legais, visando 

relatos dos estudantes, 
função das APNPs, 

aos mesmos. 

De que forma se dará o contato com os responsáveis e alunos, de modo a não 

Esse canal de comunicação é  essencial para que o aluno não desista frente uma 

Ver comentário anterior sobre relevância do papel de setores como Cotp. 
Acadêmicos nas reuniões, por 

Acho que se for um formulário objetivo seria.mais fácil avaliação dos relatos dos 

aos estudantes e a preocupação se estes estão se adaptando ou não às 
aulas presenciais são bem legais, e seriam uma opção muito boa na hora de saber 

Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas 

Além do conselho de classe, vejo que uma forma de se ter a avaliação do sistema 
das APNP´s dos alunos e fazer um formulário para descobrirem como que está 
sendo a vivência com o sistema, poderia também adotar um professor para cada 
turma e este dizer o que os alunos referente aquela turma acha do sistema 
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Volta Redonda Nada 

Volta Redonda 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um grande 
acumulo de atividades, assim sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com a
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. 
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 
proporcionada a nós alunos. 
      Observamos a necessidad
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos de 
surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna 
ter que criar formas viáveis para abranger cem por ce
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma 
       Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem p
poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período 
de interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar muito se 
não tomarmos decisões imediatas.

Nilópolis Acho certo sobre isso.
Nilópolis Satisfeito com o documento.

Realengo 

Concordo que deverá ter reuniões e terá que ouvir relatos dos estudantes. Não 
teve acolhimento aos estudantes até hoje, mas com o interesse das APNPs  
querem ter. Isso está acontecendo tarde demais.

Rio de Janeiro 

Sobre o art. 10. Isso será aplicado apenas para o técnico? Cabe aos alunos de 
graduação realizar um feedback de como se encontra o ensino proposto pelos 
docentes? 

Rio de Janeiro 

Art. 12 Novamente, não concordo com a retomada das aulas presenciais 
período vigente. Manter todo o período apenas com ensino a distancia e retomar as 
atividades presenciais, caso possível, apenas no próximo período, conforme 
citações anteriores.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Importante a manutenção dessas atividades.

Rio de Janeiro Concordo. 

Rio de Janeiro 
Art. 10: Não explicita se cabe só ao técnico ou não. Seria o mesmo para a 
graduação, como seria?

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Hoje com a modernidade existem muitas formas de se ter acesso e contato com as 
pessoas pa
acessível essa situação

Rio de Janeiro 

Sugiro que, caso tenhamos videoaulas, que os vídeos sejam gravados e fiquem à 
disposição do aluno até o final do período. Para que ele possa 
puder e quantas vezes precisar.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Sem considerações

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínc

Arraial do Cabo De acordo com o texto.

Pinheiral 
Já existe esse canal de comunicação entre os professores,  a escola e os alunos. 
Com watsaap e email. Existem plataforma para ensino a  distdistância.

Arraial do Cabo 

Importante também 
psicologicamente pela quarentena, para que os mesmos não tenham os estudos 
danificados.

Pinheiral Concordo. 
Pinheiral Relação escola e família tem que ser permanente e com frequência.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um grande 
acumulo de atividades, assim sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. 
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 
proporcionada a nós alunos.  

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos de 
surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna 
ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique.

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período 
de interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar muito se 
não tomarmos decisões imediatas. 
Acho certo sobre isso. 
Satisfeito com o documento. 
Concordo que deverá ter reuniões e terá que ouvir relatos dos estudantes. Não 
teve acolhimento aos estudantes até hoje, mas com o interesse das APNPs  
querem ter. Isso está acontecendo tarde demais. 
Sobre o art. 10. Isso será aplicado apenas para o técnico? Cabe aos alunos de 
graduação realizar um feedback de como se encontra o ensino proposto pelos 

 
Art. 12 Novamente, não concordo com a retomada das aulas presenciais 
período vigente. Manter todo o período apenas com ensino a distancia e retomar as 
atividades presenciais, caso possível, apenas no próximo período, conforme 
citações anteriores. 

Importante a manutenção dessas atividades. 
 

Art. 10: Não explicita se cabe só ao técnico ou não. Seria o mesmo para a 
graduação, como seria? 
Hoje com a modernidade existem muitas formas de se ter acesso e contato com as 
pessoas para realização de reuniões.  Há vários  aplucativos q permitem e tornam 
acessível essa situação 
Sugiro que, caso tenhamos videoaulas, que os vídeos sejam gravados e fiquem à 
disposição do aluno até o final do período. Para que ele possa 
puder e quantas vezes precisar. 

Sem considerações 
As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade.
De acordo com o texto. 
Já existe esse canal de comunicação entre os professores,  a escola e os alunos. 
Com watsaap e email. Existem plataforma para ensino a  distdistância.
Importante também o CoTP acolher os alunos que estão sendo afetados 
psicologicamente pela quarentena, para que os mesmos não tenham os estudos 
danificados. 

 
Relação escola e família tem que ser permanente e com frequência.
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As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um grande 
acumulo de atividades, assim sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 

s atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. 
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 

e de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos de 
surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna 

nto dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 

solução rapidamente e que não nos prejudique. 
Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 

mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
oder salva-los. Queremos 

poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período 
de interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar muito se 

Concordo que deverá ter reuniões e terá que ouvir relatos dos estudantes. Não 
teve acolhimento aos estudantes até hoje, mas com o interesse das APNPs  

Sobre o art. 10. Isso será aplicado apenas para o técnico? Cabe aos alunos de 
graduação realizar um feedback de como se encontra o ensino proposto pelos 

Art. 12 Novamente, não concordo com a retomada das aulas presenciais no 
período vigente. Manter todo o período apenas com ensino a distancia e retomar as 
atividades presenciais, caso possível, apenas no próximo período, conforme 

Art. 10: Não explicita se cabe só ao técnico ou não. Seria o mesmo para a 

Hoje com a modernidade existem muitas formas de se ter acesso e contato com as 
ra realização de reuniões.  Há vários  aplucativos q permitem e tornam 

Sugiro que, caso tenhamos videoaulas, que os vídeos sejam gravados e fiquem à 
disposição do aluno até o final do período. Para que ele possa assistir na hora que 

As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
ulo e proximidade. 

Já existe esse canal de comunicação entre os professores,  a escola e os alunos. 
Com watsaap e email. Existem plataforma para ensino a  distdistância. 

o CoTP acolher os alunos que estão sendo afetados 
psicologicamente pela quarentena, para que os mesmos não tenham os estudos 

Relação escola e família tem que ser permanente e com frequência. 



Pró

 

Arraial do Cabo Concordo 
Pinheiral A favor 
Pinheiral Concordo 
Pinheiral Isso não deveria nem ter parado pois não e ferias.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Qual auxílio a reitoria pretende oferecer aos servidores o suporte adequado para 
manter esse canal permanente com TODOS 
legais? 

Rio de Janeiro Concordo com o texto acima
Pinheiral Concordo 

Volta Redonda Concordo. 
Realengo Concordo que deve ter a participação dos alunos nesse processo
Nilópolis Sem comentários...

Rio de Janeiro Concordo com a implementação de atividades não presenciais
Volta Redonda De acordo.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de construção 
para elaboração de uma solução alternativa e implementação das APNPs!

Nilópolis ok 

Arraial do Cabo 

Concordo totalmente, nesse momento de afastamento social é importante que 
periodicamente sejam passados as informações para os alunos e responsáveis, 
para saber como está o andamento das aulas e da própria instituição.

Rio de Janeiro De acordo.
Duque de Caxias Não concordo com aula remota em substituição

Realengo . 

Realengo 
Ausência da periodicidade do contato entre Coordenação de Curso e discente nem 
como seria este contato registrado.

Rio de Janeiro Concordo. 
Pinheiral Principalmente com os pais! Os estudantes em sua maioria, são menores.
Nilópolis Ha ! Ha ! Ha !
Nilópolis Sem observações.

Pinheiral 

A fim de evitar retrabalho, sugiro que os campi ofereçam aos alunos, em caráter 
opcional, uma série de atividades de extensão, a fim de verificar a adesão dos 
estudantes, antes de implementar um período excepcional, com contabilização de 
carga horária para
No art 10º, é preciso identificar o canal por meio do qual se estabelecerá o canal de 
comunicação com os alunos. Sugiro para isso a atualização constante do site da 
instituição, reafirmando a importância dos canais instituciona

Rio de Janeiro 
Esse canal de comunicação permanente com os responsáveis poderia ser feito em 
turmas iniciais, como as de 1º e 2º período.

Rio de Janeiro tenho disponibilidade para ead

Pinheiral 

Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para fins 
de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de 
inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on

Niterói 

Se estamos em situação de emergência (pandemia sem vacina), TODAS as 
atividades laborais devem se
Art.9º. 

Nilópolis Está claro. 
Duque de Caxias Nada a declarar

Rio de Janeiro 
Nada a acrescentar, muito boa a ideia dos alunos terem um lugar para informar se 
ele de repente não pode fazer a aula em um 

São João de Meriti concordo 
São João de Meriti Ciente 
São João de Meriti ok, por mim.
Duque de Caxias De acordo.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

Isso não deveria nem ter parado pois não e ferias. 
Qual auxílio a reitoria pretende oferecer aos servidores o suporte adequado para 
manter esse canal permanente com TODOS os estudantes e/ou responsáveis 

Concordo com o texto acima 

 
Concordo que deve ter a participação dos alunos nesse processo
Sem comentários... 

com a implementação de atividades não presenciais
 

Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de construção 
para elaboração de uma solução alternativa e implementação das APNPs!

Concordo totalmente, nesse momento de afastamento social é importante que 
periodicamente sejam passados as informações para os alunos e responsáveis, 
para saber como está o andamento das aulas e da própria instituição.

 
Não concordo com aula remota em substituição 

Ausência da periodicidade do contato entre Coordenação de Curso e discente nem 
como seria este contato registrado. 

 
Principalmente com os pais! Os estudantes em sua maioria, são menores.
Ha ! Ha ! Ha ! 
Sem observações. 
A fim de evitar retrabalho, sugiro que os campi ofereçam aos alunos, em caráter 
opcional, uma série de atividades de extensão, a fim de verificar a adesão dos 
estudantes, antes de implementar um período excepcional, com contabilização de 
carga horária para integralização dos cursos.  
No art 10º, é preciso identificar o canal por meio do qual se estabelecerá o canal de 
comunicação com os alunos. Sugiro para isso a atualização constante do site da 
instituição, reafirmando a importância dos canais instituciona
Esse canal de comunicação permanente com os responsáveis poderia ser feito em 
turmas iniciais, como as de 1º e 2º período. 
tenho disponibilidade para ead 
Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para fins 
de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de 

lusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on-line, remota, híbrida, etc.
Se estamos em situação de emergência (pandemia sem vacina), TODAS as 
atividades laborais devem ser feitas de modo remoto. Reescrever esse trecho do 

 
Nada a declarar 
Nada a acrescentar, muito boa a ideia dos alunos terem um lugar para informar se 
ele de repente não pode fazer a aula em um dia 

ok, por mim. 
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Qual auxílio a reitoria pretende oferecer aos servidores o suporte adequado para 
os estudantes e/ou responsáveis 

Concordo que deve ter a participação dos alunos nesse processo 

com a implementação de atividades não presenciais 

Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de construção 
para elaboração de uma solução alternativa e implementação das APNPs! 

Concordo totalmente, nesse momento de afastamento social é importante que 
periodicamente sejam passados as informações para os alunos e responsáveis, 
para saber como está o andamento das aulas e da própria instituição. 

Ausência da periodicidade do contato entre Coordenação de Curso e discente nem 

Principalmente com os pais! Os estudantes em sua maioria, são menores. 

A fim de evitar retrabalho, sugiro que os campi ofereçam aos alunos, em caráter 
opcional, uma série de atividades de extensão, a fim de verificar a adesão dos 
estudantes, antes de implementar um período excepcional, com contabilização de 

No art 10º, é preciso identificar o canal por meio do qual se estabelecerá o canal de 
comunicação com os alunos. Sugiro para isso a atualização constante do site da 
instituição, reafirmando a importância dos canais institucionais. 
Esse canal de comunicação permanente com os responsáveis poderia ser feito em 

calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para fins 
de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de 

lusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
line, remota, híbrida, etc. 

Se estamos em situação de emergência (pandemia sem vacina), TODAS as 
r feitas de modo remoto. Reescrever esse trecho do 

Nada a acrescentar, muito boa a ideia dos alunos terem um lugar para informar se 



Pró

 

Arraial do Cabo Concordo 
Arraial do Cabo Concordo. 

Duque de Caxias De acordo.

Duque de Caxias 
Vejo como importante o acolhimento 
tomar pé das atividades e realizá

Duque de Caxias Não só na situação de emergência, sim para todos os anos. Como atualização
Rio de Janeiro Concordo. 
Arraial do Cabo Concordo 

Nilópolis Não há apontamentos.

Nilópolis 

Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:
 
- forma periódica 
- das APNPs, do desenvolvimento 
desenvolvimento” (art 9º).

Niterói Concordo. 
Arraial do Cabo Concordo 

Reitoria 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e precisa de intérprete para acompanha
trabalho nesta área meu filho encontra
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
está a par disso é a escola em fim meu filho encontra
triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.

Duque de Caxias Muito bem planejado.

Pinheiral 

Quais serão as formas de "comunicação permanente" que consta no Art. 10? Tais 
recursos precisam ser múltiplos, se isso não for delimitado, 
exclusões. 

Arraial do Cabo Concordo 
Engenheiro Paulo de 

Frontin De acordo.
Arraial do Cabo de acordo! 

Duque de Caxias de acordo 

Realengo 
Importante manter a comunicação com os alunos que não têm acesso ás redes 
sociais também,pois os 

Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.
Volta Redonda concordo 
Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta

Paracambi Nada a comentar
Rio de Janeiro Ok 
Rio de Janeiro Ok. 

Duque de Caxias Perfeito. 
Duque de Caxias Concordo 
Volta Redonda concordo quero ter ead

Niterói NA 

Resende 

Art. 9º  - Os momentos mencionados são importantes para a avaliação das 
atividades propostas junto aos alunos neste período. Porém, não para o 
desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estudantes e sim para 
traças estratégias de construção de adesão, de acolhimento e da manutenção de 
vínculo entre escola

Niterói 
Ótimo! Precisa
trará mas segurança e confiança a todos os envolvidos.

Arraial do Cabo Concordo integralmente com o texto
Niterói Sem considerações.
Niterói Sem considerações.

Paracambi Devemos nos 
Duque de Caxias De acordo plenamente

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
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Vejo como importante o acolhimento dos alunos e professores. Para que consigam 
tomar pé das atividades e realizá-las. 
Não só na situação de emergência, sim para todos os anos. Como atualização

 

apontamentos. 
Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:

forma periódica - Sugestão: periodicidade mensal. (art 9º).
das APNPs, do desenvolvimento – escrever “das APNPs, para o 

desenvolvimento” (art 9º). 
 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e precisa de intérprete para acompanha-lo  vejo barreira é
trabalho nesta área meu filho encontra-se sem intérprete desde a notícia que ele 
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
está a par disso é a escola em fim meu filho encontra-se em uma barreira . Muito 
triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.
Muito bem planejado. 
Quais serão as formas de "comunicação permanente" que consta no Art. 10? Tais 
recursos precisam ser múltiplos, se isso não for delimitado, 

 

 
 

Importante manter a comunicação com os alunos que não têm acesso ás redes 
sociais também,pois os mesmos também fazem parte da instituição.
De acordo com todo o conteúdo da minuta. 

De acordo com todo o conteúdo da minuta 
Nada a comentar 

concordo quero ter ead 

Os momentos mencionados são importantes para a avaliação das 
atividades propostas junto aos alunos neste período. Porém, não para o 
desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estudantes e sim para 
traças estratégias de construção de adesão, de acolhimento e da manutenção de 
vínculo entre escola-aluno durante a impossibilidade de momentos presenciais.
Ótimo! Precisamos MT manter a integração dos alunos, família e instituição, isso 
trará mas segurança e confiança a todos os envolvidos. 
Concordo integralmente com o texto 
Sem considerações. 
Sem considerações. 
Devemos nos juntar e fazer o melhor 
De acordo plenamente 
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dos alunos e professores. Para que consigam 

Não só na situação de emergência, sim para todos os anos. Como atualização 

Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química: 

 
escrever “das APNPs, para o 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 

lo  vejo barreira é a falta de um 
se sem intérprete desde a notícia que ele 

passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
se em uma barreira . Muito 

triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte. 

Quais serão as formas de "comunicação permanente" que consta no Art. 10? Tais 
colaborará para 

Importante manter a comunicação com os alunos que não têm acesso ás redes 
mesmos também fazem parte da instituição. 

Os momentos mencionados são importantes para a avaliação das 
atividades propostas junto aos alunos neste período. Porém, não para o 
desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estudantes e sim para 
traças estratégias de construção de adesão, de acolhimento e da manutenção de 

aluno durante a impossibilidade de momentos presenciais. 
mos MT manter a integração dos alunos, família e instituição, isso 



Pró

 

Rio de Janeiro 

Concordo com esses trechos. É fundamental que o conselho decida pela 
aprovação ou reprovação do aluno e não o professor individualmente. Penso que 
não deveria haver reprovação, i

São João de Meriti Ok 
Nilópolis Nada a sugerir ou comentar.

Realengo 

Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
 
 
DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIA
 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Concordo 

Engenheiro Paulo de 
Frontin De acordo 

Nilópolis 

Art. 10 - Muitos setores dos campi, em especial a CoTP, não possuem equipe 
composta por pedagogo, assistente 
profissionais não foram oferecidos meios de comunicação para efetivar o contato 
com os/as estudantes e com a rede intersetorial para realizar encaminhamentos, 
tais como chip e custeio das ligações.
 
Reforço a imp
humanos.  Os processos de acolhimento, apoio e acompanhamento a estudantes 
devem ser pautados nos princípios da não
diversidade. Neste sentido, devem ser combatidas q
discriminação baseadas na condição social, econômica, arranjo familiar, etnia, 
religião, gênero, orientação sexual, ou, ainda, em virtude de necessidades 
específicas ou demais necessidades de saúde.
 Não se trata de avaliar relatos, o at
especializados, por exemplo assistente social ou psicólogo demanda entrevista 
(escuta qualificada), acompanhamento e encaminhamento para a rede intersetorial.

Rio de Janeiro Concordo 
Niterói ok 
Niterói Concordo 

Rio de Janeiro Nada a declarar.

Paracambi 

Art. 9º Caberá ao docente, à coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o 
NAPNE, avaliar permanentemente a implementação dos planos de estudos 
individualizados (PEI). Caso sejam identificadas dificuldades, deverão ser definidas 
estratégias de readequaçã
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso as necessidades específicas que 
dificultam ou inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
 
Art. 10 Os estudantes identificados como grupo de risco ou que residam com 
pessoas identificadas como grupo de risco poderão solicitar e terão assegurado o 
regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 
institucionais e marcos legais correl
presenciais.

Volta Redonda 
Manter os alunos informados sem gerar mais dúvidas, fazer reuniões para saber as 
opiniões dos alunos sobre como está sendo o Ensino Remoto e se pode melhorar 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Concordo com esses trechos. É fundamental que o conselho decida pela 
aprovação ou reprovação do aluno e não o professor individualmente. Penso que 
não deveria haver reprovação, inclusive, em 2020/1 para quem realizar atividades.

Nada a sugerir ou comentar. 
Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  
§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, ent

os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 

ação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

 
Muitos setores dos campi, em especial a CoTP, não possuem equipe 

composta por pedagogo, assistente social, psicólogo e TAE e ainda, que aos/às 
profissionais não foram oferecidos meios de comunicação para efetivar o contato 
com os/as estudantes e com a rede intersetorial para realizar encaminhamentos, 
tais como chip e custeio das ligações. 

Reforço a importância para a formação de acolhimento baseado em direitos 
humanos.  Os processos de acolhimento, apoio e acompanhamento a estudantes 
devem ser pautados nos princípios da não-discriminação e do respeito à 
diversidade. Neste sentido, devem ser combatidas quaisquer formas de 
discriminação baseadas na condição social, econômica, arranjo familiar, etnia, 
religião, gênero, orientação sexual, ou, ainda, em virtude de necessidades 
específicas ou demais necessidades de saúde. 
Não se trata de avaliar relatos, o atendimento por estudantes por profissionais 
especializados, por exemplo assistente social ou psicólogo demanda entrevista 
(escuta qualificada), acompanhamento e encaminhamento para a rede intersetorial.

Nada a declarar. 
Art. 9º Caberá ao docente, à coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o 
NAPNE, avaliar permanentemente a implementação dos planos de estudos 
individualizados (PEI). Caso sejam identificadas dificuldades, deverão ser definidas 
estratégias de readequação dos referidos planos.  
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso as necessidades específicas que 
dificultam ou inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

estudantes identificados como grupo de risco ou que residam com 
pessoas identificadas como grupo de risco poderão solicitar e terão assegurado o 
regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 
institucionais e marcos legais correlatos, em caso de retorno das atividades letivas 
presenciais. 
Manter os alunos informados sem gerar mais dúvidas, fazer reuniões para saber as 
opiniões dos alunos sobre como está sendo o Ensino Remoto e se pode melhorar 
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Concordo com esses trechos. É fundamental que o conselho decida pela 
aprovação ou reprovação do aluno e não o professor individualmente. Penso que 

nclusive, em 2020/1 para quem realizar atividades. 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 

ação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

Muitos setores dos campi, em especial a CoTP, não possuem equipe 
social, psicólogo e TAE e ainda, que aos/às 

profissionais não foram oferecidos meios de comunicação para efetivar o contato 
com os/as estudantes e com a rede intersetorial para realizar encaminhamentos, 

ortância para a formação de acolhimento baseado em direitos 
humanos.  Os processos de acolhimento, apoio e acompanhamento a estudantes 

discriminação e do respeito à 
uaisquer formas de 

discriminação baseadas na condição social, econômica, arranjo familiar, etnia, 
religião, gênero, orientação sexual, ou, ainda, em virtude de necessidades 

endimento por estudantes por profissionais 
especializados, por exemplo assistente social ou psicólogo demanda entrevista 
(escuta qualificada), acompanhamento e encaminhamento para a rede intersetorial. 

Art. 9º Caberá ao docente, à coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o 
NAPNE, avaliar permanentemente a implementação dos planos de estudos 
individualizados (PEI). Caso sejam identificadas dificuldades, deverão ser definidas 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso as necessidades específicas que 
dificultam ou inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

estudantes identificados como grupo de risco ou que residam com 
pessoas identificadas como grupo de risco poderão solicitar e terão assegurado o 
regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 

atos, em caso de retorno das atividades letivas 

Manter os alunos informados sem gerar mais dúvidas, fazer reuniões para saber as 
opiniões dos alunos sobre como está sendo o Ensino Remoto e se pode melhorar 



Pró

 

em alguma coisa

Pinheiral Importante os responsaveis estarem sempre informados
Arraial do Cabo A atuação da equipe tecnico
Rio de Janeiro Concordo plenamente com o artigo.
Volta Redonda CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA

São Gonçalo 

(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo)
 
Devido a exclusões de artigos originais, a modificação deste trecho se encontra na 
quadrícula anterior.

Arraial do Cabo 

Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 
retomada do calendário através das APNPs.

Realengo 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e p
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas.
 
Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus respons
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de aco

Realengo 
As estratégias para retorno as atividades presenciais, mesmo com os critérios e 
índices definidos pela Cotp, poderiam ser avisados aos alunos.

Nilópolis Art 9º Sugestão: periodicidade mensal, assim como foi sugerido no Art 5

Realengo 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem ret
 
Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

Realengo Concordo 
Realengo concordo 

Rio de Janeiro 

Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretri
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
em alguma coisa 

Importante os responsaveis estarem sempre informados 
A atuação da equipe tecnico-pedagógica será fundamental 
Concordo plenamente com o artigo. 
CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA
(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo) 

Devido a exclusões de artigos originais, a modificação deste trecho se encontra na 
quadrícula anterior. 
Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 

rraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 
retomada do calendário através das APNPs. 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e p
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas. 

Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus respons
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
As estratégias para retorno as atividades presenciais, mesmo com os critérios e 
índices definidos pela Cotp, poderiam ser avisados aos alunos.
Art 9º Sugestão: periodicidade mensal, assim como foi sugerido no Art 5
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas. 

Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, en
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
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CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA 

Devido a exclusões de artigos originais, a modificação deste trecho se encontra na 

Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 
rraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
conselhos de classe e demais 

coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

lhimento aos mesmos. 
As estratégias para retorno as atividades presenciais, mesmo com os critérios e 
índices definidos pela Cotp, poderiam ser avisados aos alunos. 
Art 9º Sugestão: periodicidade mensal, assim como foi sugerido no Art 5º, §7º. 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

antes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
zes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 

trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 



Pró

 

Realengo 

Art. 6º No caso dos cursos de 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de 
recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coo
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 
inviabilizam a participação dos estudantes n
 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas.

Niterói 

Um atendimento acolhedor e esclarecedor sobre os procedimentos pedagógicos  e 
sua implementação.
Destacamos o artigo 10 como fundamental nesse processo.

Niterói Muito bom, um processo de avaliação para construir alternativas e possibilidades.

Realengo 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas.
 
Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

Realengo 

Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, o
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Rio de Janeiro concordo 
Engenheiro Paulo de 

Frontin Concordo com a realização dos encontros

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de 

uperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coo
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 
inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 

ultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas. 
Um atendimento acolhedor e esclarecedor sobre os procedimentos pedagógicos  e 
sua implementação. 
Destacamos o artigo 10 como fundamental nesse processo.
Muito bom, um processo de avaliação para construir alternativas e possibilidades.
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 

tados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas. 

Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, en
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 

al de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, o

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 

será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Concordo com a realização dos encontros 
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Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as APNPs 
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 

ultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 

Um atendimento acolhedor e esclarecedor sobre os procedimentos pedagógicos  e 

Destacamos o artigo 10 como fundamental nesse processo. 
Muito bom, um processo de avaliação para construir alternativas e possibilidades. 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 

tados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 
Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 

al de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 

será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 
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Realengo 

Art. 8º Durante a 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuld
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas.
 
Art. 9º As Coordenações Téc
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§ 1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

Arraial do Cabo Nada a acrescentar.

Realengo 

Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função d
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
 
 
 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horár
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Rio de Janeiro 

Durante este período não serão discutidas nos Conselhos de Classe possíveis 
reprovações dos a
um caráter formativo e diagnóstico.

Realengo Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito.

Niterói 

Art 10: 
Descrever o que seria contato "permanente", pois não se pode exigir 
disponibilidade 24 
claro que educação não é serviço de emergência em saúde.  A intersetorialidade e 
a articulação da área de educação com a rede de saúde e de assistência social é 
fundamental.

Realengo 

Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
 
 
DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigen

Arraial do Cabo 
As reuniões para planejamento e avaliação das atividades devem continuar de 
forma a distância.

Rio de Janeiro 
Durante este período não serão discutidas nos Conselhos de Classe possíveis 
reprovações dos alunos em conformidade com a ideia de que as avaliações têm 
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Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas. 

Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§ 1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
hos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
Nada a acrescentar. 
Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão ma
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horár
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
Durante este período não serão discutidas nos Conselhos de Classe possíveis 
reprovações dos alunos em conformidade com a ideia de que as avaliações têm 
um caráter formativo e diagnóstico. 
Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito. 

Descrever o que seria contato "permanente", pois não se pode exigir 
disponibilidade 24 horas em 7 dias da semana. Há que se ter cuidado para deixar 
claro que educação não é serviço de emergência em saúde.  A intersetorialidade e 
a articulação da área de educação com a rede de saúde e de assistência social é 
fundamental. 

Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

0º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
As reuniões para planejamento e avaliação das atividades devem continuar de 
forma a distância. 
Durante este período não serão discutidas nos Conselhos de Classe possíveis 

ções dos alunos em conformidade com a ideia de que as avaliações têm 
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vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 

ades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
hos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
as APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 
Durante este período não serão discutidas nos Conselhos de Classe possíveis 

lunos em conformidade com a ideia de que as avaliações têm 

Descrever o que seria contato "permanente", pois não se pode exigir 
horas em 7 dias da semana. Há que se ter cuidado para deixar 

claro que educação não é serviço de emergência em saúde.  A intersetorialidade e 
a articulação da área de educação com a rede de saúde e de assistência social é 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 

0º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 

te, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 
As reuniões para planejamento e avaliação das atividades devem continuar de 

Durante este período não serão discutidas nos Conselhos de Classe possíveis 
ções dos alunos em conformidade com a ideia de que as avaliações têm 
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um caráter formativo e diagnóstico.

Realengo 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e p
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas.
 
Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus respons
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de aco

Niterói 

Garantir a efetiva realização do “momento formativo para os servidores a respeito 
dos procedimentos que devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e 
familiares”; investir na efetiva realização das “atividades pedagógicas
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação 
simultânea de docentes de diferentes disciplinas”

Realengo 

Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docente

Rio de Janeiro Não há contribuições nesta parte.

Pinheiral 
Tudo esse processo é possível acontecer de forma remota, basta interesse e 
disposição dos professores envolvidos no novo processo pedagógico.

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 
âmbito dos campi do IFRJ.
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semes
período de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por period
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente; 
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um caráter formativo e diagnóstico. 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e p
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas. 

Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus respons
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
Garantir a efetiva realização do “momento formativo para os servidores a respeito 
dos procedimentos que devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e 
familiares”; investir na efetiva realização das “atividades pedagógicas
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação 
simultânea de docentes de diferentes disciplinas” 
Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
Não há contribuições nesta parte. 
Tudo esse processo é possível acontecer de forma remota, basta interesse e 
disposição dos professores envolvidos no novo processo pedagógico.
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 
âmbito dos campi do IFRJ. 

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 
período de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar; 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente;  
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Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
conselhos de classe e demais 

coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

lhimento aos mesmos. 
Garantir a efetiva realização do “momento formativo para os servidores a respeito 
dos procedimentos que devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e 
familiares”; investir na efetiva realização das “atividades pedagógicas 
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

s e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 

Tudo esse processo é possível acontecer de forma remota, basta interesse e 
disposição dos professores envolvidos no novo processo pedagógico. 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 

letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 

or semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares); 

tre (s) complementar (es) haverá 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
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§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveit
para integralização das disciplinas dos cursos;
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medi
pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os 
curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de tra
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 
com os estu
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso
ser implementado após a concordância da mesma. 
 
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 
 
Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequa
e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigual
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetiv
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - prioriza
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
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§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveit
para integralização das disciplinas dos cursos; 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os 
curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de tra
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 
com os estudantes e incentivá-los a permanecer nos estudos.

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso
ser implementado após a concordância da mesma.  

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS - APNPs

Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades 
e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
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§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 

das de enfrentamento à 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem 
propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os componentes 
curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe 
docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato 

los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 

APNPs 

se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 

ção de tais atividades às suas especificidades 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 

dades estruturais da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

para desenvolvimento das habilidades e competências 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
gia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

r a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 
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§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confun
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de com
curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser media
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta 
II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientaç
sanitárias. 
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o c
indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas p
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
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§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 
e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientaç

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 
indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 

anejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 

eração de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 
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§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
dindo com a adoção, adaptação ou 

transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam 

ponentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 

das por TDICs e devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
de chips de internet; 

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
umprimento integral do componente curricular se os objetivos 

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 

anejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 

elo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 

eração de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
, por exemplo, as atividades experimentais 

e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a 
oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais.  

destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
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§ 16º Os estudantes que n
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) respon
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário.
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de plano
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 
das práticas profissionais de estágio.
 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatóri
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objeti
dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, con
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 
V - proposição de atividades com ou sem mediação
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da participaç
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
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§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 

s práticas profissionais de estágio. 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
s cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

ização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objeti
dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
o sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

tecnológicas; 
para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 

da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 
A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 

feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
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ão puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 

sável(is) pelas APNPs com 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 

s de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 

CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 

a do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 

aprendizagem a serem utilizados; 
ização de atividades que permitam orientações e interações com os 

estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 

teúdos de texto e vídeos de autoria do professor 
ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de 
citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas);  

tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
o sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 

ão e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
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apresentação e defesa de trabalhos d
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âm
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibiliz
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 
 
Art. 5º A ava
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação pr
presencial. 
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente c
devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e 
a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretand
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 
mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de pr
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 
processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às a
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
as especificidades dos estudantes e a inte
articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por meio de 
APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de ensino, 
organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem 
baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino
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apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA. 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.  

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e 
a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 
mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 
processo de aprendizagem. 

so de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a 
articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por meio de 
APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 

curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de ensino, 
organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem 
baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino
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e conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

bito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo 
de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

ação de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 

liação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 

esencial posterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 

urricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e 
a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 

o sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 

ova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 

so de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

tividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

-se considerar, também, 
gração curricular, a fim de promover a 

articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por meio de 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 

curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de ensino, 
organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem 
baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino-aprendizagem 
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de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de 
recuperação, quando necessário.
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por te
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curs
inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno à
destas serem retomadas.
Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendiment
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
 
DAS ESTRATÉGIA
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada s
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs.
 
Art. 12º No retorno das
ações: 
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 
social; 
II - momento format
ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período
presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar 
o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
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quânime, salvo determinação legal em contrário. 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 

, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de 
recuperação, quando necessário. 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por te
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 

ção e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 
inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 

enações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas. 
Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  
§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 

os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem 
ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas 
presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar 
o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
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Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as APNPs 
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e 
nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 

, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 

ção e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
o às necessidades específicas que 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 

enações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 

s atividades presenciais, quando houver possibilidade 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 

S DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 

erá utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
com atividades específicas para a 

retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

ivo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
de suspensão das aulas 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar 
o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
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aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para cont
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares dos 
cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias para 
continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos.
§ 2º A referência para o cômputo d
executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação 
simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração 
de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o 
atendimento da carga horária prevista
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes.
 
DAS POSSIBILI
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, caracterizada 
pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos cursos poderão 
aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares previstos nos 
PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curric
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a 
justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminh
 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cum
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização 
das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de 
presencial. 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas. 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalme
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecido
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para cont
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares dos 
cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias para 
continuidade da formação acadêmica do estudante;  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 

iplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação 
simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração 
de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o 
atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes.

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, caracterizada 
pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos cursos poderão 

ovar a reorganização da oferta de componentes curriculares previstos nos 
PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curric
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a 
justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização 
das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de 

 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalme
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecido
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   
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aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares dos 
cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias para 

à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 

a carga horária semanal de APNPs será aquela 
APNPs e no SIGAA, em 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
iplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação 

simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração 
de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes. 

DADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, caracterizada 
pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos cursos poderão 

ovar a reorganização da oferta de componentes curriculares previstos nos 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a 
justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização 
das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 



Pró

 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IF
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros 
materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria 
Adjunta de Te
(DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizare
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consu
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu 
uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no tod
existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante 
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser 
aplicadas as penalidades legais vigentes”.
Art. 22º No que se refere às atividad
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação 
específica junto à Pró
Coordenações de Integração Escola
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, 
pela PROEN.

Realengo 

Não basta que apenas os colegiados de curso realizem de forma periódica a 
avaliação das APNPs. É fundamental garantir a participação estudantil nesses 
espaços de avaliação das atividades, além da realização de consultas públicas à 
comunidade acadêmica como um todo. Não é suficiente ter apenas um processo 
de escuta dos estudantes, é preci
espaços institucionais e decisórios.

Pinheiral 
Tudo esse processo é possível acontecer de forma remota, basta interesse e 
disposição dos professores envolvidos no novo processo pedagógico.

Pinheiral 
Tudo esse 
disposição dos professores envolvidos no novo processo pedagógico.

Rio de Janeiro 

Durante este período não serão discutidas nos Conselhos de Classe possíveis
reprovações dos alunos em 
um caráter 
formativo e diagnóstico. NÃO HAVERÁ REPROVAÇÃO NOS SEMESTRES 
CORRESPONDENTES À DURAÇÃO DA PANDEMIA OU NO IMEDIATAMENTE 
SUBSEQUENTE.

Engenheiro Paulo de 
Frontin O vínculo  de instituição, alunos,

Realengo Concordo! 

Realengo 

→ Não basta que apenas os colegiados de curso realizem de forma periódica a 
avaliação das APNPs. É
fundamental garantir a participação estudantil nesses espaços de avaliação das 
atividades, além da
realização de consultas públicas à comunidade acadêmica como um todo. Não é 
suficiente ter apenas
um processo de escuta dos estudantes, é preciso que haja participação estudantil 
ativa nos espaços
institucionais e decisórios.

Realengo Artigo 9 
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros 
materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria 
Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica 
(DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizare
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 

- durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 

 Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu 
uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios 
existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante 
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser 
aplicadas as penalidades legais vigentes”. 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação 
específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e 
Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE). 

Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, 
pela PROEN. 
Não basta que apenas os colegiados de curso realizem de forma periódica a 

das APNPs. É fundamental garantir a participação estudantil nesses 
espaços de avaliação das atividades, além da realização de consultas públicas à 
comunidade acadêmica como um todo. Não é suficiente ter apenas um processo 
de escuta dos estudantes, é preciso que haja participação estudantil ativa nos 
espaços institucionais e decisórios. 
Tudo esse processo é possível acontecer de forma remota, basta interesse e 
disposição dos professores envolvidos no novo processo pedagógico.

 processo é possível acontecer de forma remota, basta interesse e 
disposição dos professores envolvidos no novo processo pedagógico.
Durante este período não serão discutidas nos Conselhos de Classe possíveis
reprovações dos alunos em conformidade com a ideia de que as avaliações têm 

 
formativo e diagnóstico. NÃO HAVERÁ REPROVAÇÃO NOS SEMESTRES 
CORRESPONDENTES À DURAÇÃO DA PANDEMIA OU NO IMEDIATAMENTE 
SUBSEQUENTE. 

O vínculo  de instituição, alunos, professores e responsáveis  é indispensável.
 

ão basta que apenas os colegiados de curso realizem de forma periódica a 
avaliação das APNPs. É 
fundamental garantir a participação estudantil nesses espaços de avaliação das 

ividades, além da 
realização de consultas públicas à comunidade acadêmica como um todo. Não é 
suficiente ter apenas 
um processo de escuta dos estudantes, é preciso que haja participação estudantil 
ativa nos espaços 
institucionais e decisórios. 
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Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros 
materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria 

cnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica 

Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
- como lives ou 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 

Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 

midor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu 

o, por quaisquer meios 
existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante 
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser 

es profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e 

Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, 

Não basta que apenas os colegiados de curso realizem de forma periódica a 
das APNPs. É fundamental garantir a participação estudantil nesses 

espaços de avaliação das atividades, além da realização de consultas públicas à 
comunidade acadêmica como um todo. Não é suficiente ter apenas um processo 

so que haja participação estudantil ativa nos 

Tudo esse processo é possível acontecer de forma remota, basta interesse e 
disposição dos professores envolvidos no novo processo pedagógico. 

processo é possível acontecer de forma remota, basta interesse e 
disposição dos professores envolvidos no novo processo pedagógico. 
Durante este período não serão discutidas nos Conselhos de Classe possíveis 

conformidade com a ideia de que as avaliações têm 

formativo e diagnóstico. NÃO HAVERÁ REPROVAÇÃO NOS SEMESTRES 
CORRESPONDENTES À DURAÇÃO DA PANDEMIA OU NO IMEDIATAMENTE 

professores e responsáveis  é indispensável. 

ão basta que apenas os colegiados de curso realizem de forma periódica a 

fundamental garantir a participação estudantil nesses espaços de avaliação das 

realização de consultas públicas à comunidade acadêmica como um todo. Não é 

um processo de escuta dos estudantes, é preciso que haja participação estudantil 



Pró

 

Não basta que apenas os colegiados de curso realizem de forma periódica a 
avaliação das APNPs. É fundamental garantir a participação estudantil nesses 
espaços de avaliação das atividades, além da realização de consultas públicas à 
comunidade acadêmi
de escuta dos estudantes, é preciso que haja participação estudantil ativa nos 
espaços institucionais e decisórios.

Realengo 

Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

Realengo 

Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, ori
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

Rio de Janeiro 

Durante este período não serão discutidas nos Conselhos de Classe possíveis
reprovações dos alunos em conformidade com a ideia de que as avaliações têm 
um caráter 
formativo e diagnóstico.

Engenheiro Paulo de 
Frontin CONCORDO

Pinheiral 

Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada s
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. Carla Hirt: não 
concorda com carga horária não presencial.

Duque de Caxias De acordo.

Pinheiral 

Art. 8º Durante a vigência
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, co
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas.
Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as di
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

Realengo 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como p
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas.
Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
– os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo 
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Não basta que apenas os colegiados de curso realizem de forma periódica a 
avaliação das APNPs. É fundamental garantir a participação estudantil nesses 
espaços de avaliação das atividades, além da realização de consultas públicas à 
comunidade acadêmica como um todo. Não é suficiente ter apenas um processo 
de escuta dos estudantes, é preciso que haja participação estudantil ativa nos 
espaços institucionais e decisórios. 
Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, en
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 

al de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 

os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, ori
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
Durante este período não serão discutidas nos Conselhos de Classe possíveis
reprovações dos alunos em conformidade com a ideia de que as avaliações têm 

 
formativo e diagnóstico. 

CONCORDO 
Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. Carla Hirt: não 
concorda com carga horária não presencial. 

 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas. 
Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  
§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 

os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 
destas serem retomadas. 
Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  
§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 

os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
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Não basta que apenas os colegiados de curso realizem de forma periódica a 
avaliação das APNPs. É fundamental garantir a participação estudantil nesses 
espaços de avaliação das atividades, além da realização de consultas públicas à 

ca como um todo. Não é suficiente ter apenas um processo 
de escuta dos estudantes, é preciso que haja participação estudantil ativa nos 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 
Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 

al de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 
Durante este período não serão discutidas nos Conselhos de Classe possíveis 
reprovações dos alunos em conformidade com a ideia de que as avaliações têm 

Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 

erá utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. Carla Hirt: não 

do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 

nstruir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 

gógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
ficuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 

de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 

ara avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 

formas de acolhimento aos mesmos. 
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13. OITAVO ITEM DO QUESTIONÁRIO
 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO
RETORNO ÀS ATIVIDADES
Art. 11 As atividades pedagógicas
diretrizes, serão consideradas 
será utilizada para a substituiçã
bem como regulamentos de ensino
Art. 12 Caberá aos colegiados
dos campi, elaborar planos 
atividades presenciais, com especial
aprendizagem, entre outras necessidades
APNPs. 

Paracambi 

Na volta das atividades, mantendo as recomendações os alunos usarem 
máscaras, tendo uma carteira de distância entre os estudantes, tendo aferição de 
temperatura, não ve

Paracambi S/C. 

São João de Meriti 
Cabe ao aluno ter total esforço para poder desenvolver a ação. Ao meu ponto de 
vista dará certo para aqueles que querem progredir academicamente.

Rio de Janeiro 
No período presencial pós 
apresentaram baixa participação para evitar a reprovação

Rio de Janeiro 
art. 11 - as atividades pedagógicas e não pedagógicas (organização de eventos, 
reuniões, planejamento, etc)...

Arraial do Cabo Li e estou de acordo
Rio de Janeiro Não tenho observações a fazer.
Arraial do Cabo Concordo
Rio de Janeiro Nada a comentar.
Volta Redonda Concordo

Engenheiro Paulo de 
Frontin Não possuo observações

São Gonçalo 
Os estudantes com dificuldades 
período para que consigam manter

Paracambi Ótimo. 
Nilópolis Ok. 

Rio de Janeiro 
Acredito que ainda faltam maiores esclarecimentos sobre como será considerada 
a carga horária das APNPs.

Rio de Janeiro Concordo com a minuta.

Realengo 
Não sou a favor das atividades presidenciais.  Sou autista e o IFRJ não obedece 
as leis de adequação.

Rio de Janeiro 

Uma vez que o MEC estendeu a autorização do ensino à distância para as 
faculdades federais até o 
período que será realizado de forma não presencial será inteiramente 
administrado dessa forma. Ainda não há uma data definida para o início, mas uma 
vez que ela seja estabelecida, acho importante defin
inteiramente administrado à distância para que os alunos possam se organizar na 
hora de escolher as disciplinas.

Paracambi Sem comentários.
Volta Redonda concordo.

São Gonçalo 

Reitero aqui a dificuldade de se implementar as
substituição das aulas presenciais se tratando do trabalho escolar, já que não 
teriam o mesmo efeito. Já a elaboração de planos individuais para os estudantes 
que tiveram dificuldades é uma boa opção.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
 

ITEM DO QUESTIONÁRIO DO LIME SURVEY 

ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA 
ATIVIDADES PRESENCIAIS      

pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo
 como efetivo trabalho escolar e a carga horária

substituição de carga horária presencial conforme legisla
ensino do IFRJ.   

legiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções
de ações com atividades específicas para 

especial atenção aos estudantes que tiveram
necessidades específicas, durante o período de

 

Na volta das atividades, mantendo as recomendações os alunos usarem 
máscaras, tendo uma carteira de distância entre os estudantes, tendo aferição de 
temperatura, não vejo problema nenhum em voltar. 

Cabe ao aluno ter total esforço para poder desenvolver a ação. Ao meu ponto de 
vista dará certo para aqueles que querem progredir academicamente.
No período presencial pós pandemia  disponibilizar aula de apoio aos alunos que 
apresentaram baixa participação para evitar a reprovação 

as atividades pedagógicas e não pedagógicas (organização de eventos, 
reuniões, planejamento, etc)... 
Li e estou de acordo 
Não tenho observações a fazer. 

 
Nada a comentar. 

 

Não possuo observações 
Os estudantes com dificuldades necessitam de ajuda docente durante este 
período para que consigam manter-se nas APNPs. 

Acredito que ainda faltam maiores esclarecimentos sobre como será considerada 
a carga horária das APNPs. 
Concordo com a minuta. 
Não sou a favor das atividades presidenciais.  Sou autista e o IFRJ não obedece 
as leis de adequação. 
Uma vez que o MEC estendeu a autorização do ensino à distância para as 
faculdades federais até o final de 2020, acho importante definir se esse próximo 
período que será realizado de forma não presencial será inteiramente 
administrado dessa forma. Ainda não há uma data definida para o início, mas uma 
vez que ela seja estabelecida, acho importante definir se esse período poderá ser 
inteiramente administrado à distância para que os alunos possam se organizar na 
hora de escolher as disciplinas. 
Sem comentários. 
concordo. 
Reitero aqui a dificuldade de se implementar as APNPs como forma de 
substituição das aulas presenciais se tratando do trabalho escolar, já que não 
teriam o mesmo efeito. Já a elaboração de planos individuais para os estudantes 
que tiveram dificuldades é uma boa opção. 
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LETIVA E DO 

acordo com estas 
horária trabalhada 
legislação vigente, 

direções de ensino 
a retomada das 
 dificuldades de 

de realização das 

Na volta das atividades, mantendo as recomendações os alunos usarem 
máscaras, tendo uma carteira de distância entre os estudantes, tendo aferição de 

Cabe ao aluno ter total esforço para poder desenvolver a ação. Ao meu ponto de 
vista dará certo para aqueles que querem progredir academicamente. 

pandemia  disponibilizar aula de apoio aos alunos que 
 

as atividades pedagógicas e não pedagógicas (organização de eventos, 

necessitam de ajuda docente durante este 

Acredito que ainda faltam maiores esclarecimentos sobre como será considerada 

Não sou a favor das atividades presidenciais.  Sou autista e o IFRJ não obedece 

Uma vez que o MEC estendeu a autorização do ensino à distância para as 
final de 2020, acho importante definir se esse próximo 

período que será realizado de forma não presencial será inteiramente 
administrado dessa forma. Ainda não há uma data definida para o início, mas uma 

ir se esse período poderá ser 
inteiramente administrado à distância para que os alunos possam se organizar na 

APNPs como forma de 
substituição das aulas presenciais se tratando do trabalho escolar, já que não 
teriam o mesmo efeito. Já a elaboração de planos individuais para os estudantes 
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Nilópolis as estratégias de carga
Volta Redonda Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas

Realengo Nada a acrescentar

Volta Redonda 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um 
grande acumulo de atividades, assi
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecim
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 
proporcionada a nós alunos. 
      Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
de surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se 
torna ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique.
       Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse 
período de interrupção fa
muito se não tomarmos decisões imediatas.

Nilópolis sim, está certo sobre isso.
Nilópolis Satisfeito com o documento.
Realengo . 

Rio de Janeiro 

Sobre o art. 11. E como ficará a questão das prática
como será contabilizada a carga horário do período? Isso significa que a 
reposição não será obrigatória e existe a possibilidade dos alunos se formarem 
nessa época de APNPs?

Engenheiro Paulo de 
Frontin O cuidado com servidores e 

Rio de Janeiro 

Art. 12 Retorno a enfatizar a minha não concordância com a retomada das aulas 
presenciais no período vigente. Manter todo o período apenas com ensino a 
distancia e retomar as atividades presenciai
período, conforme citações anteriores.

Rio de Janeiro 

Art. 11: mais uma vez, a carga horária será contada como um todo?
Art. 12: Retorno a enfatizar a não concordância com a retomada das aulas 
presenciais no período vig
distância e retomar as atividades presenciais, caso possível, apenas no próximo 
período, conforme citações anteriores.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Essas atividades contarão como hora aula para o cumprimento 
retorno a aula presencial é necessário avaliar e criar estratégias para atender os 
estudantes q apresentarem dificuldades no processo ensino

Rio de Janeiro 
Sugiro que, caso alguma atividade seja pesquisa que livros digitais 
disponibilizados pelo professor.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Sem considerações

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximid

Arraial do Cabo De acordo com o texto.

Realengo 

A quantidade de funcionários presentes na COTP vão ser capazes de gerir a 
quantidade de alunos que irão ter dificuldade com o ensino remoto? Mais um 
motivo para causar evasão dos alunos..
 A demora par
capazes de desanimar o aluno.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
as estratégias de carga horaria não estão claras. 
Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
Nada a acrescentar 
As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um 
grande acumulo de atividades, assim sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecim
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 
proporcionada a nós alunos.  

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
de surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se 
torna ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique.

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse 
período de interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar 
muito se não tomarmos decisões imediatas. 
sim, está certo sobre isso. 
Satisfeito com o documento. 

Sobre o art. 11. E como ficará a questão das práticas? Se haverá reposição, 
como será contabilizada a carga horário do período? Isso significa que a 
reposição não será obrigatória e existe a possibilidade dos alunos se formarem 
nessa época de APNPs? 

O cuidado com servidores e alunos deverá ser mantido de forma efetiva.
Art. 12 Retorno a enfatizar a minha não concordância com a retomada das aulas 
presenciais no período vigente. Manter todo o período apenas com ensino a 
distancia e retomar as atividades presenciais, caso possível, apenas no próximo 
período, conforme citações anteriores. 
Art. 11: mais uma vez, a carga horária será contada como um todo?
Art. 12: Retorno a enfatizar a não concordância com a retomada das aulas 
presenciais no período vigente. Manter todo o período apenas com ensino à 
distância e retomar as atividades presenciais, caso possível, apenas no próximo 
período, conforme citações anteriores. 
Essas atividades contarão como hora aula para o cumprimento 
retorno a aula presencial é necessário avaliar e criar estratégias para atender os 
estudantes q apresentarem dificuldades no processo ensino
Sugiro que, caso alguma atividade seja pesquisa que livros digitais 
disponibilizados pelo professor. 

Sem considerações 
As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximid
De acordo com o texto. 
A quantidade de funcionários presentes na COTP vão ser capazes de gerir a 
quantidade de alunos que irão ter dificuldade com o ensino remoto? Mais um 
motivo para causar evasão dos alunos.. 
A demora para a resolução de alguns problemas, a burocracia podem ser fatores 
capazes de desanimar o aluno. 
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Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um 

m sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. 
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
de surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se 
torna ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 

dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique. 

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva-los. Queremos 
poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse 

rá grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar 

s? Se haverá reposição, 
como será contabilizada a carga horário do período? Isso significa que a 
reposição não será obrigatória e existe a possibilidade dos alunos se formarem 

alunos deverá ser mantido de forma efetiva. 
Art. 12 Retorno a enfatizar a minha não concordância com a retomada das aulas 
presenciais no período vigente. Manter todo o período apenas com ensino a 

s, caso possível, apenas no próximo 

Art. 11: mais uma vez, a carga horária será contada como um todo? 
Art. 12: Retorno a enfatizar a não concordância com a retomada das aulas 

ente. Manter todo o período apenas com ensino à 
distância e retomar as atividades presenciais, caso possível, apenas no próximo 

Essas atividades contarão como hora aula para o cumprimento das 800 hs e no 
retorno a aula presencial é necessário avaliar e criar estratégias para atender os 
estudantes q apresentarem dificuldades no processo ensino- aprendizagem 
Sugiro que, caso alguma atividade seja pesquisa que livros digitais sejam 

As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade. 

A quantidade de funcionários presentes na COTP vão ser capazes de gerir a 
quantidade de alunos que irão ter dificuldade com o ensino remoto? Mais um 

a a resolução de alguns problemas, a burocracia podem ser fatores 
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Arraial do Cabo 

Já disse anteriormente sobre as horas a serem contabilizadas. 
Gostaria de acrescentar que seria legal abrir o campus um ou dois dias na 
semana para que os alunos possam concluir o TCC. Por ser em grupo, é 
complicado concluir todos a distância. 
Caso não haja possibilidade. Seria legal que houvessem mudanças nos crité
de correção do mesmo.

Pinheiral Concordo.

Duque de Caxias 

"DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS" 
universo em que vivemos (os diferentes campi, alunos que chegam 
semianalfabetos no ensino medio, sem saber ortografia ou multiplicação basica ). 
Tá errado desde o começo, só de propor isso (atender a carga horaria por APNP).

Pinheiral Aulas presenciais somente em último caso.
Arraial do Cabo Concordo.

Pinheiral A favor 
Pinheiral Concordo

Pinheiral 
Cada Campus deve ter autonomia para tomar atitude, pois temos realidade e 
necessidade distintas

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

O Art. 11 não está de acordo com o que nos é dito pelos setores fora do texto da 
minuta. 

Rio de Janeiro Concordo com o texto acima
Pinheiral Concordo

Volta Redonda Concordo.

Paracambi 

O regime de estudo do IFRJ é presencial. Não acredito que o IFRJ tenha 
infraestrutura necessária para o regime EAD de forma emergencial como tem sido 
feito em outras instituições. Em outras instituições, inclusive, que são de caráter 
presencial, tem havido muita dificuldade de aprendizado por não ter a 
infraestrutura necessária para EAD.

Nilópolis 
Comentários: assim que as atividades presenciais retornarem, eu 
matrícula 31616009 desejo fazer parte desta.

Rio de Janeiro Concordo com a implementação de atividades não presenciais
Nilópolis Comissão de alunos devem participar.

Volta Redonda De acordo.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Parabéns a todos os 
construção para elaboração de uma solução alternativa e implementação das 
APNPs! 

Nilópolis Ok 

Arraial do Cabo 
Concordo, entendo que além de notas e conteúdos, as aulas substituirão à carga 
horária presencial do curso.

Rio de Janeiro De acordo
Volta Redonda Um horário especial pra quem tem mais dificuldade e duvidas.

Realengo . 

Rio de Janeiro 
Não concordo em contabilizar o tempo dessas atividades e em uma possível volta 
descontar essas horas das 

Pinheiral Excelente! Grupos de estudos também são opções positivas.
Nilópolis Oi ? 
Nilópolis Sem observações.

Pinheiral 

Os artigos 11 e 9º se contradizem, uma vez que o 11 declara que as APNPs se 
configuram como aula dada, logo,
efetividade e podem ser suspensas, como se equaliza a problemática, caso seja 
constatado que as APNPs não têm o alcance esperado?
O art 12 cria uma excepcionalidade de difícil equalização. Se as APNPs servem 
para integralização da carga horária, aferem presença e falta, bem como 
possibilitam aprovação e reprovação, em qual período letivo se encontram os 
estudantes descritos pelo artigo 12? Serão reprovados? Estarão em um limbo 
educacional?

Rio de Janeiro Concordo.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Já disse anteriormente sobre as horas a serem contabilizadas. 
Gostaria de acrescentar que seria legal abrir o campus um ou dois dias na 
semana para que os alunos possam concluir o TCC. Por ser em grupo, é 
complicado concluir todos a distância.  
Caso não haja possibilidade. Seria legal que houvessem mudanças nos crité
de correção do mesmo. 
Concordo. 
"DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS" --> isto não é coerente com o 
universo em que vivemos (os diferentes campi, alunos que chegam 
emianalfabetos no ensino medio, sem saber ortografia ou multiplicação basica ). 

Tá errado desde o começo, só de propor isso (atender a carga horaria por APNP).
Aulas presenciais somente em último caso. 
Concordo. 

 
Cada Campus deve ter autonomia para tomar atitude, pois temos realidade e 
necessidade distintas 
O Art. 11 não está de acordo com o que nos é dito pelos setores fora do texto da 

Concordo com o texto acima 
 

Concordo. 
O regime de estudo do IFRJ é presencial. Não acredito que o IFRJ tenha 
infraestrutura necessária para o regime EAD de forma emergencial como tem sido 

outras instituições. Em outras instituições, inclusive, que são de caráter 
presencial, tem havido muita dificuldade de aprendizado por não ter a 
infraestrutura necessária para EAD. 
Comentários: assim que as atividades presenciais retornarem, eu 
matrícula 31616009 desejo fazer parte desta. 
Concordo com a implementação de atividades não presenciais
Comissão de alunos devem participar. 
De acordo. 
Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de 
construção para elaboração de uma solução alternativa e implementação das 

Concordo, entendo que além de notas e conteúdos, as aulas substituirão à carga 
presencial do curso. 

De acordo 
Um horário especial pra quem tem mais dificuldade e duvidas.

Não concordo em contabilizar o tempo dessas atividades e em uma possível volta 
descontar essas horas das atividades presenciais. 
Excelente! Grupos de estudos também são opções positivas.

Sem observações. 
Os artigos 11 e 9º se contradizem, uma vez que o 11 declara que as APNPs se 
configuram como aula dada, logo, se as APNPs serão avaliadas quanto a sua 
efetividade e podem ser suspensas, como se equaliza a problemática, caso seja 
constatado que as APNPs não têm o alcance esperado? 
O art 12 cria uma excepcionalidade de difícil equalização. Se as APNPs servem 

ntegralização da carga horária, aferem presença e falta, bem como 
possibilitam aprovação e reprovação, em qual período letivo se encontram os 
estudantes descritos pelo artigo 12? Serão reprovados? Estarão em um limbo 
educacional? 
Concordo. 
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Já disse anteriormente sobre as horas a serem contabilizadas.  
Gostaria de acrescentar que seria legal abrir o campus um ou dois dias na 
semana para que os alunos possam concluir o TCC. Por ser em grupo, é 

Caso não haja possibilidade. Seria legal que houvessem mudanças nos critérios 

"DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
> isto não é coerente com o 

universo em que vivemos (os diferentes campi, alunos que chegam 
emianalfabetos no ensino medio, sem saber ortografia ou multiplicação basica ). 

Tá errado desde o começo, só de propor isso (atender a carga horaria por APNP). 

Cada Campus deve ter autonomia para tomar atitude, pois temos realidade e 

O Art. 11 não está de acordo com o que nos é dito pelos setores fora do texto da 

O regime de estudo do IFRJ é presencial. Não acredito que o IFRJ tenha 
infraestrutura necessária para o regime EAD de forma emergencial como tem sido 

outras instituições. Em outras instituições, inclusive, que são de caráter 
presencial, tem havido muita dificuldade de aprendizado por não ter a 

Comentários: assim que as atividades presenciais retornarem, eu aluno com 

Concordo com a implementação de atividades não presenciais 

envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de 
construção para elaboração de uma solução alternativa e implementação das 

Concordo, entendo que além de notas e conteúdos, as aulas substituirão à carga 

Um horário especial pra quem tem mais dificuldade e duvidas. 

Não concordo em contabilizar o tempo dessas atividades e em uma possível volta 

Excelente! Grupos de estudos também são opções positivas. 

Os artigos 11 e 9º se contradizem, uma vez que o 11 declara que as APNPs se 
se as APNPs serão avaliadas quanto a sua 

efetividade e podem ser suspensas, como se equaliza a problemática, caso seja 

O art 12 cria uma excepcionalidade de difícil equalização. Se as APNPs servem 
ntegralização da carga horária, aferem presença e falta, bem como 

possibilitam aprovação e reprovação, em qual período letivo se encontram os 
estudantes descritos pelo artigo 12? Serão reprovados? Estarão em um limbo 



Pró

 

Rio de Janeiro tenho disponibilidade para ead

Pinheiral 

Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, live
de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de 
inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on

Nilópolis 

Pergunta: "Art. 12 ...  elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, ..."
--> Não entendi. Os alunos que tiverem dificuldades de aprendizagem nas 
APNPs, deverão ser atendidos presencialmente ? 
Isso não seria seguro; Precisa de explicação!

Niterói 

Neste momento de pandemia, o IFRJ deve colocar em prática a sua AUTONOMIA 
de gestão.
TODOS, as APNPs devem ser tidas como atividades extracurriculares, de 
manutenção de vínculo dos alunos, seguindo a decisão da PORTARIA Nº1.254, 
DE 2DE JULHO DE 2020 do Colégio Pedro II: "Art.1
de   substituição   das   aulas   presenciais   não ministradas  na  Educação Infantil  
e  na  Educação  Básica,  em  2020,  por  aulas remotas mediadas  por  recursos  
digitais  ou  as  demais  tecnologias  de  informação
a  problemática  material  e  epistemológica  anterior  envolvida  na  ação  e  que  
não sofreu nenhuma modificação que ensejasse a alteração deste 
posicionamento."
Link: http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/PORT%2012
dispe%20sobre%20atividades%20acadmicas.pdf

Nilópolis Está claro.
Duque de Caxias Nada a declarar

Volta Redonda 

Os Planos de Cursos devem ser construídos de forma colaborativa, melhorados 
durante as formações e aprovados pelo colegiado do curso 2 
início das aulas.

Rio de Janeiro Falta dizer como seria a atenção aos alunos com dificuldade
São João de Meriti concordo 

São João de Meriti 
referente ao Art. 12 gostaria de colocar a minha opinião a cerca da possibilidade 
de aulas semi 

São João de Meriti ok, por mim.
Duque de Caxias De acordo.
Arraial do Cabo Concordo
Arraial do Cabo Concordo.

Nilópolis 

Com relação ao artigo 11, me parece ainda confuso como vamos substituir a 
carga horária presencial pelo trabalho remoto. Há de se pensar em equivalências 
e nos critérios para essa equivalência pois, do contrário, penso que é impossível 
fazer essa substitui
horas que ele tinha de aula no presencial, por óbvio. Assim, os critérios para 
estabelecer equivalências precisarão ser bem pensados.  
 
Por exemplo, um pequeno vídeo de 15 minutos com uma proposta
em seguida, pode contabilizar como 1 hora de aula? E o tempo de planejamento? 
Se antes nós já tínhamos um registro de carga horária que é insuficiente, que 
subestima o tempo de planejamento das atividades, agora então essa questão se 
agrava. Pois estamos em contato com novos meios e formatos que demandarão 
mais tempo de planejamento.

Duque de Caxias De acordo.
Duque de Caxias Ciente. 
Duque de Caxias Atualização na forma de auxiliar

Rio de Janeiro Concordo.
Arraial do Cabo Concordo

Volta Redonda 
Art. 11 - É preciso estabelecer de forma clara no documento e/ou em 
capacitações e planejamentos, critérios mínimos para equivalência dessa carga 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
tenho disponibilidade para ead 
Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para fins 
de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de 
inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on-line, remota, híbrida
Pergunta: "Art. 12 ...  elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, ..." 

Não entendi. Os alunos que tiverem dificuldades de aprendizagem nas 
APNPs, deverão ser atendidos presencialmente ?  
Isso não seria seguro; Precisa de explicação! 
Neste momento de pandemia, o IFRJ deve colocar em prática a sua AUTONOMIA 
de gestão. Como uma instituição que preze pela educação de qualidade para 
TODOS, as APNPs devem ser tidas como atividades extracurriculares, de 
manutenção de vínculo dos alunos, seguindo a decisão da PORTARIA Nº1.254, 
DE 2DE JULHO DE 2020 do Colégio Pedro II: "Art.1ºReiterar   a   impossibilidade   
de   substituição   das   aulas   presenciais   não ministradas  na  Educação Infantil  
e  na  Educação  Básica,  em  2020,  por  aulas remotas mediadas  por  recursos  
digitais  ou  as  demais  tecnologias  de  informação,  face  a  persistência de  toda  
a  problemática  material  e  epistemológica  anterior  envolvida  na  ação  e  que  
não sofreu nenhuma modificação que ensejasse a alteração deste 
posicionamento." 
Link: http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/PORT%2012
dispe%20sobre%20atividades%20acadmicas.pdf 
Está claro. 
Nada a declarar 
Os Planos de Cursos devem ser construídos de forma colaborativa, melhorados 
durante as formações e aprovados pelo colegiado do curso 2 
início das aulas. 
Falta dizer como seria a atenção aos alunos com dificuldade

 
referente ao Art. 12 gostaria de colocar a minha opinião a cerca da possibilidade 
de aulas semi presencias  ou com a carga horária do curso reduzida.
ok, por mim. 
De acordo. 

 
Concordo. 
Com relação ao artigo 11, me parece ainda confuso como vamos substituir a 
carga horária presencial pelo trabalho remoto. Há de se pensar em equivalências 
e nos critérios para essa equivalência pois, do contrário, penso que é impossível 
fazer essa substituição. O aluno não terá em vídeo-aulas a mesma quantidade de 
horas que ele tinha de aula no presencial, por óbvio. Assim, os critérios para 
estabelecer equivalências precisarão ser bem pensados.   

Por exemplo, um pequeno vídeo de 15 minutos com uma proposta
em seguida, pode contabilizar como 1 hora de aula? E o tempo de planejamento? 
Se antes nós já tínhamos um registro de carga horária que é insuficiente, que 
subestima o tempo de planejamento das atividades, agora então essa questão se 

Pois estamos em contato com novos meios e formatos que demandarão 
mais tempo de planejamento. 
De acordo. 

Atualização na forma de auxiliar 
Concordo. 

 
É preciso estabelecer de forma clara no documento e/ou em 

capacitações e planejamentos, critérios mínimos para equivalência dessa carga 
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Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 

s, mesas de debates, etc) para fins 
de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de 
inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 

line, remota, híbrida, etc. 
Pergunta: "Art. 12 ...  elaborar planos de ações com atividades específicas para a 

Não entendi. Os alunos que tiverem dificuldades de aprendizagem nas 

Neste momento de pandemia, o IFRJ deve colocar em prática a sua AUTONOMIA 
Como uma instituição que preze pela educação de qualidade para 

TODOS, as APNPs devem ser tidas como atividades extracurriculares, de 
manutenção de vínculo dos alunos, seguindo a decisão da PORTARIA Nº1.254, 

ºReiterar   a   impossibilidade   
de   substituição   das   aulas   presenciais   não ministradas  na  Educação Infantil  
e  na  Educação  Básica,  em  2020,  por  aulas remotas mediadas  por  recursos  

,  face  a  persistência de  toda  
a  problemática  material  e  epistemológica  anterior  envolvida  na  ação  e  que  
não sofreu nenhuma modificação que ensejasse a alteração deste 

Link: http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/PORT%201254%20-

Os Planos de Cursos devem ser construídos de forma colaborativa, melhorados 
durante as formações e aprovados pelo colegiado do curso 2 semanas antes do 

Falta dizer como seria a atenção aos alunos com dificuldade 

referente ao Art. 12 gostaria de colocar a minha opinião a cerca da possibilidade 
presencias  ou com a carga horária do curso reduzida. 

Com relação ao artigo 11, me parece ainda confuso como vamos substituir a 
carga horária presencial pelo trabalho remoto. Há de se pensar em equivalências 
e nos critérios para essa equivalência pois, do contrário, penso que é impossível 

aulas a mesma quantidade de 
horas que ele tinha de aula no presencial, por óbvio. Assim, os critérios para 

 

Por exemplo, um pequeno vídeo de 15 minutos com uma proposta de atividade 
em seguida, pode contabilizar como 1 hora de aula? E o tempo de planejamento? 
Se antes nós já tínhamos um registro de carga horária que é insuficiente, que 
subestima o tempo de planejamento das atividades, agora então essa questão se 

Pois estamos em contato com novos meios e formatos que demandarão 

É preciso estabelecer de forma clara no documento e/ou em 
capacitações e planejamentos, critérios mínimos para equivalência dessa carga 



Pró

 

horária, considerando as condições de aprendizagem. Se cada professor criar 
esses critérios individual

Nilópolis Não há apontamentos.

Nilópolis 

Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:
 
- efetivo trabalho escolar 
preparo deveriam ser 
mesmo para a participação em reuniões, seminários e cursos. (art 11º).
- Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com
retomada das atividades presenciais 
Emergência que foi criado logo no início da pandemia? Não entendemos, os 
alunos que tiverem dificuldades de aprendizagem nas APNPs, deverão ser 
atendidos presencialmente ? (art.12º)

Duque de Caxias 

Em vez de validar as APNPs como  cumprimento de carga horária, por que não 
se pode pensar em APNPs extracurriculares, as quais, mais tarde, poderiam ser 
usadas pelo aluno para solicitar uma espécie de 
Essa foi uma proposta nascida no campus  Duque de Caxias que mereceria uma 
análise. 

Rio de Janeiro 

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, EM REUNIÕES ESPECÍFICAS, com 
apoio das CoTPs e das direções de ensino dos campi, elab
com atividades específicas para a retomada das atividades presenciais, com 
especial atenção aos estudantes que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre 
outras necessidades específicas, durante o período de realização das APNPs.

Niterói Concordo.
Arraial do Cabo Concordo

Reitoria 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e precisa de intérprete para acompanha
trabalho nesta área meu filho encontra
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
está a par disso é a escola em fim meu filho encontra
triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.

Duque de Caxias Muito bem planejado.
Arraial do Cabo Concordo

Engenheiro Paulo de 
Frontin De acordo.

Arraial do Cabo de acordo!
Duque de Caxias Ótimo 

Realengo 

APNP NÃO 
 
Importante demais os alunos terem auxílio na apredizagem com essa nova 
ferramenta ,uma vez que há uma grande dificuldade com a tal.

Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.
Volta Redonda Concordo
Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta

Paracambi Nada a comentar

Volta Redonda 

Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
 
A carga horária será avaliada mediante a entrega das atividades e seu 
rendimento. A carga horária neste momento
senso e que tenha uma recomendação institucional.

Rio de Janeiro Muito importante esse item
Rio de Janeiro Ok. 

Duque de Caxias Perfeito, é uma forma de possibilitar a continuação dos estudos.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
horária, considerando as condições de aprendizagem. Se cada professor criar 
esses critérios individualmente, haverá muitos prejuízos para os estudantes.
Não há apontamentos. 
Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:

efetivo trabalho escolar - Não só a aplicação das APNPs bem como o seu 
preparo deveriam ser contabilizados como carga horária de efetivo trabalho. O 
mesmo para a participação em reuniões, seminários e cursos. (art 11º).

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais - Essa não é uma tarefa inicial do Comitê de 
Emergência que foi criado logo no início da pandemia? Não entendemos, os 
alunos que tiverem dificuldades de aprendizagem nas APNPs, deverão ser 
atendidos presencialmente ? (art.12º) 
Em vez de validar as APNPs como  cumprimento de carga horária, por que não 
se pode pensar em APNPs extracurriculares, as quais, mais tarde, poderiam ser 
usadas pelo aluno para solicitar uma espécie de "reconhecimento de saberes"? 
Essa foi uma proposta nascida no campus  Duque de Caxias que mereceria uma 

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, EM REUNIÕES ESPECÍFICAS, com 
apoio das CoTPs e das direções de ensino dos campi, elab
com atividades específicas para a retomada das atividades presenciais, com 
especial atenção aos estudantes que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre 
outras necessidades específicas, durante o período de realização das APNPs.
Concordo. 

 
Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e precisa de intérprete para acompanha-lo  vejo barreira é a falta de um 
trabalho nesta área meu filho encontra-se sem intérprete desde a notícia que ele 
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
está a par disso é a escola em fim meu filho encontra-se em uma b
triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.
Muito bem planejado. 

 

De acordo. 
de acordo! 

APNP NÃO SUBSTITUÍ AULA PRESENCIAL. 

Importante demais os alunos terem auxílio na apredizagem com essa nova 
ferramenta ,uma vez que há uma grande dificuldade com a tal.
De acordo com todo o conteúdo da minuta. 

 
De acordo com todo o conteúdo da minuta 
Nada a comentar 
Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 

trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

A carga horária será avaliada mediante a entrega das atividades e seu 
rendimento. A carga horária neste momento é irrelevante, desde que caiba o bom 
senso e que tenha uma recomendação institucional. 
Muito importante esse item 

Perfeito, é uma forma de possibilitar a continuação dos estudos.
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horária, considerando as condições de aprendizagem. Se cada professor criar 
mente, haverá muitos prejuízos para os estudantes. 

Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química: 

Não só a aplicação das APNPs bem como o seu 
contabilizados como carga horária de efetivo trabalho. O 

mesmo para a participação em reuniões, seminários e cursos. (art 11º). 
Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 

atividades específicas para a 
Essa não é uma tarefa inicial do Comitê de 

Emergência que foi criado logo no início da pandemia? Não entendemos, os 
alunos que tiverem dificuldades de aprendizagem nas APNPs, deverão ser 

Em vez de validar as APNPs como  cumprimento de carga horária, por que não 
se pode pensar em APNPs extracurriculares, as quais, mais tarde, poderiam ser 

"reconhecimento de saberes"? 
Essa foi uma proposta nascida no campus  Duque de Caxias que mereceria uma 

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, EM REUNIÕES ESPECÍFICAS, com 
apoio das CoTPs e das direções de ensino dos campi, elaborar planos de ações 
com atividades específicas para a retomada das atividades presenciais, com 
especial atenção aos estudantes que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre 
outras necessidades específicas, durante o período de realização das APNPs. 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 

vejo barreira é a falta de um 
se sem intérprete desde a notícia que ele 

passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
se em uma barreira . Muito 

triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte. 

Importante demais os alunos terem auxílio na apredizagem com essa nova 
ferramenta ,uma vez que há uma grande dificuldade com a tal. 

Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 

trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

A carga horária será avaliada mediante a entrega das atividades e seu 
é irrelevante, desde que caiba o bom 

Perfeito, é uma forma de possibilitar a continuação dos estudos. 



Pró

 

Duque de Caxias Concordo
Volta Redonda concordo quero ter ead

Niterói 

o item tem como título "DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA 
HORÁRIA LETIVA E DO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS", entendo 
que APNP's e retorno são assuntos diferentes que devem ser pensadas em 
instrumentos normativos diferentes.
 
 o art. 11 deve deixar claro que a vigência é durante o período de pandemia.

Resende 

Art. 11 Não é possível o uso das APNPs em substituição às aulas presenciais 
tendo em vista: a) a natureza do processe de ensino e apre
momentos de diálogo, trocas e interação, necessariamente, síncronas; b) que 
currículos, programas , e ementas e suas respectivas carga horária, formato e 
organização foram construídos tendo em vista o contexto de aulas presenciais. 
Reforço que o uso de APNPS é viável como forma de manutenção de vínculo 
entre escola e aluno de forma organizada e sistematizada. Porém, este uso de 
APNP não pode ser visto como substituição em até 100% da carga horária dos 
componentes curriculares, portanto,
presenciais e da carga horária presencial dos cursos. 
Art. 12 Diante da nova realidade imposta (no pós pandemia, inclusive) insisto que 
“elaborar planos de ações” precisa estar dentro de um movimento organizado e 
sistemático de revisão de currículos e PPCs, baseado em uma discussão de 
cunho pedagógico aprofundada e bem fundamentada, tendo em vista, 
rigorosamente, os princípios da Resolução CNE nº06/2012, para planejar a 
retomada das atividades presenciais. Ao mesmo tempo,
perspectiva o calendário letivo de 2020, 2021 e 2022

Niterói Excelente!
Arraial do Cabo Concordo integralmente com o texto

Niterói 

Sobre o Art 11º   
Novamente reforço que devemos avaliar se as APNPs devem ser consideradas 
como atividades em substituição a carga presencial das aulas. A existência de  
fatores limitadores, principalmente sobre as condições dos alunos em relação a 
falta de recursos tecnológicos têm que ser levada em consideração para o tipo de 
atividade que estamos 
se o objetivo das APNPs, neste momento, não seria ser centrada em atividades 
extracurriculares associadas a cada disciplina (seminários, ciclos de palestras, 
rodas de conversas dentre outras atividades in
adotarmos um modelo de atividades que possa não atender a realidade de 
nossos alunos, mesmo adotando medidas alternativas.

Niterói 

Sobre o Art 11º   
Novamente reforço que devemos avaliar se as APNPs devem ser consideradas 
como atividades em substituição a carga presencial das aulas. A existência de  
fatores limitadores, principalmente sobre as condições dos alunos em relação a 
falta de recursos tecnológicos têm que ser levada em consideração para o tipo de 
atividade que est
se o objetivo das APNPs, neste momento, não seria ser centrada em atividades 
extracurriculares associadas a cada disciplina (seminários, ciclos de palestras, 
rodas de conversas dentre outras atividad
adotarmos um modelo de atividades que possa não atender a realidade de 
nossos alunos, mesmo adotando medidas alternativas.

Duque de Caxias 
Acredito que a volta as aulas presenciais será gradativa. Na minha opinião mais 
adequado seria esquema de rodízio

Rio de Janeiro Concordo com essa parte
São João de Meriti Ok 

Nilópolis 

Sugestão:
Art. 12 Caberá a equipe de Coordenação de Saúde do Trabalhador juntamente 
com os Serviços de Saúde dos Campi, Coordenação de Segurança do 
Meio Ambiente e  com apoio das CISSP de cada Campus e das direções de 
ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais.
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concordo quero ter ead 
o item tem como título "DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA 
HORÁRIA LETIVA E DO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS", entendo 
que APNP's e retorno são assuntos diferentes que devem ser pensadas em 
nstrumentos normativos diferentes. 

o art. 11 deve deixar claro que a vigência é durante o período de pandemia.
Art. 11 Não é possível o uso das APNPs em substituição às aulas presenciais 
tendo em vista: a) a natureza do processe de ensino e apre
momentos de diálogo, trocas e interação, necessariamente, síncronas; b) que 
currículos, programas , e ementas e suas respectivas carga horária, formato e 
organização foram construídos tendo em vista o contexto de aulas presenciais. 

orço que o uso de APNPS é viável como forma de manutenção de vínculo 
entre escola e aluno de forma organizada e sistematizada. Porém, este uso de 
APNP não pode ser visto como substituição em até 100% da carga horária dos 
componentes curriculares, portanto, em substituição completa de aulas 
presenciais e da carga horária presencial dos cursos.  
Art. 12 Diante da nova realidade imposta (no pós pandemia, inclusive) insisto que 
“elaborar planos de ações” precisa estar dentro de um movimento organizado e 

tico de revisão de currículos e PPCs, baseado em uma discussão de 
cunho pedagógico aprofundada e bem fundamentada, tendo em vista, 
rigorosamente, os princípios da Resolução CNE nº06/2012, para planejar a 
retomada das atividades presenciais. Ao mesmo tempo, é necessário colocar em 
perspectiva o calendário letivo de 2020, 2021 e 2022 
Excelente! 
Concordo integralmente com o texto 
Sobre o Art 11º    
Novamente reforço que devemos avaliar se as APNPs devem ser consideradas 

atividades em substituição a carga presencial das aulas. A existência de  
fatores limitadores, principalmente sobre as condições dos alunos em relação a 
falta de recursos tecnológicos têm que ser levada em consideração para o tipo de 
atividade que estamos propondo implementar neste momento. Devemos avaliar 
se o objetivo das APNPs, neste momento, não seria ser centrada em atividades 
extracurriculares associadas a cada disciplina (seminários, ciclos de palestras, 
rodas de conversas dentre outras atividades interdisciplinares).  O receio é 
adotarmos um modelo de atividades que possa não atender a realidade de 
nossos alunos, mesmo adotando medidas alternativas. 
Sobre o Art 11º    
Novamente reforço que devemos avaliar se as APNPs devem ser consideradas 
como atividades em substituição a carga presencial das aulas. A existência de  
fatores limitadores, principalmente sobre as condições dos alunos em relação a 
falta de recursos tecnológicos têm que ser levada em consideração para o tipo de 
atividade que estamos propondo implementar neste momento. Devemos avaliar 
se o objetivo das APNPs, neste momento, não seria ser centrada em atividades 
extracurriculares associadas a cada disciplina (seminários, ciclos de palestras, 
rodas de conversas dentre outras atividades interdisciplinares).  O receio é 
adotarmos um modelo de atividades que possa não atender a realidade de 
nossos alunos, mesmo adotando medidas alternativas. 
Acredito que a volta as aulas presenciais será gradativa. Na minha opinião mais 
adequado seria esquema de rodízio 
Concordo com essa parte 

Sugestão: 
Art. 12 Caberá a equipe de Coordenação de Saúde do Trabalhador juntamente 
com os Serviços de Saúde dos Campi, Coordenação de Segurança do 
Meio Ambiente e  com apoio das CISSP de cada Campus e das direções de 
ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais. 
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o item tem como título "DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA 
HORÁRIA LETIVA E DO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS", entendo 
que APNP's e retorno são assuntos diferentes que devem ser pensadas em 

o art. 11 deve deixar claro que a vigência é durante o período de pandemia. 
Art. 11 Não é possível o uso das APNPs em substituição às aulas presenciais 
tendo em vista: a) a natureza do processe de ensino e aprendizagem que implica 
momentos de diálogo, trocas e interação, necessariamente, síncronas; b) que 
currículos, programas , e ementas e suas respectivas carga horária, formato e 
organização foram construídos tendo em vista o contexto de aulas presenciais. 

orço que o uso de APNPS é viável como forma de manutenção de vínculo 
entre escola e aluno de forma organizada e sistematizada. Porém, este uso de 
APNP não pode ser visto como substituição em até 100% da carga horária dos 

em substituição completa de aulas 

Art. 12 Diante da nova realidade imposta (no pós pandemia, inclusive) insisto que 
“elaborar planos de ações” precisa estar dentro de um movimento organizado e 

tico de revisão de currículos e PPCs, baseado em uma discussão de 
cunho pedagógico aprofundada e bem fundamentada, tendo em vista, 
rigorosamente, os princípios da Resolução CNE nº06/2012, para planejar a 

é necessário colocar em 

Novamente reforço que devemos avaliar se as APNPs devem ser consideradas 
atividades em substituição a carga presencial das aulas. A existência de  

fatores limitadores, principalmente sobre as condições dos alunos em relação a 
falta de recursos tecnológicos têm que ser levada em consideração para o tipo de 

propondo implementar neste momento. Devemos avaliar 
se o objetivo das APNPs, neste momento, não seria ser centrada em atividades 
extracurriculares associadas a cada disciplina (seminários, ciclos de palestras, 

terdisciplinares).  O receio é 
adotarmos um modelo de atividades que possa não atender a realidade de 

Novamente reforço que devemos avaliar se as APNPs devem ser consideradas 
como atividades em substituição a carga presencial das aulas. A existência de  
fatores limitadores, principalmente sobre as condições dos alunos em relação a 
falta de recursos tecnológicos têm que ser levada em consideração para o tipo de 

amos propondo implementar neste momento. Devemos avaliar 
se o objetivo das APNPs, neste momento, não seria ser centrada em atividades 
extracurriculares associadas a cada disciplina (seminários, ciclos de palestras, 

es interdisciplinares).  O receio é 
adotarmos um modelo de atividades que possa não atender a realidade de 

Acredito que a volta as aulas presenciais será gradativa. Na minha opinião mais 

Art. 12 Caberá a equipe de Coordenação de Saúde do Trabalhador juntamente 
com os Serviços de Saúde dos Campi, Coordenação de Segurança do Trabalho e 
Meio Ambiente e  com apoio das CISSP de cada Campus e das direções de 
ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
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Nota 1: Entendendo que as atividades específicas são referent
contágio da Covid
Nota 2: Inserir o parágrafo único a seguir.
§único:  Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para 
os estudantes qu
necessidades específicas, durante o período de realização das APNPs.

Realengo 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs.
Art. 12º No retorno das a
ações: 
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 
social;  
II - momento formati
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período 
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para conti
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos.
§ 2º A referência para o cômputo d
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Concordo

Engenheiro Paulo de 
Frontin De acordo

Nilópolis 

ART 11  - 
tratamento especial. Não se trata de substituir, de trasladar, a carga presencial 
para a remota. Essa equivalência deverá ser tratada em documento exclusivo, 
com debate dos colegiados. 
Ao mesmo tempo, essa carga horária deverá estar em consonância com o regime 
de trabalho emergencial dos docentes. Para tanto deve
determina o Regulamento de Trabalho Remoto e criar um PIT Emergencial para 
estar de acordo com as necessidad
 
ART 12 – 
presencial deverá ser tratado em outro momento.

Rio de Janeiro 
CARGA HORÁRIA DE APNPs NÃO DEVE SUBSTITUIR CARGA HORÁRIA 
PRESENCIAL

Niterói De acordo
Niterói Ok 
Niterói Concordo

Rio de Janeiro Nada a declarar.

Paracambi 
Art. 11 As Coordenações Técnico
manter um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus 
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Nota 1: Entendendo que as atividades específicas são referent
contágio da Covid-19. 
Nota 2: Inserir o parágrafo único a seguir. 
§único:  Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para 
os estudantes que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras 
necessidades específicas, durante o período de realização das APNPs.
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período 
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para conti
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante;  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

 

De acordo 
 A carga horária neste regime emergencial deverá receber um 

tratamento especial. Não se trata de substituir, de trasladar, a carga presencial 
para a remota. Essa equivalência deverá ser tratada em documento exclusivo, 
com debate dos colegiados.  

o mesmo tempo, essa carga horária deverá estar em consonância com o regime 
de trabalho emergencial dos docentes. Para tanto deve-se respeitar o que 
determina o Regulamento de Trabalho Remoto e criar um PIT Emergencial para 
estar de acordo com as necessidades especiais do momento.

 Excluir. Este item já está contemplado. Ao mesmo tempo, o trabalho 
presencial deverá ser tratado em outro momento. 
CARGA HORÁRIA DE APNPs NÃO DEVE SUBSTITUIR CARGA HORÁRIA 
PRESENCIAL 
De acordo 

 
Nada a declarar. 
Art. 11 As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos Campi deverão 
manter um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus 
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Nota 1: Entendendo que as atividades específicas são referentes a prevenção de 

§único:  Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para 

e tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras 
necessidades específicas, durante o período de realização das APNPs. 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 

com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

tividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

vo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 

 
à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 

a carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

A carga horária neste regime emergencial deverá receber um 
tratamento especial. Não se trata de substituir, de trasladar, a carga presencial 
para a remota. Essa equivalência deverá ser tratada em documento exclusivo, 

o mesmo tempo, essa carga horária deverá estar em consonância com o regime 
se respeitar o que 

determina o Regulamento de Trabalho Remoto e criar um PIT Emergencial para 
es especiais do momento. 

Excluir. Este item já está contemplado. Ao mesmo tempo, o trabalho 

CARGA HORÁRIA DE APNPs NÃO DEVE SUBSTITUIR CARGA HORÁRIA 

Pedagógicas (CoTP) dos Campi deverão 
manter um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus 
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responsáveis legais, visando ao atendimento aco
contribuir para a avaliação conjunta 
outras formas 
para a orientação de estudantes e docentes e para seu acolhimento.
 
Art. 12 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigen

Volta Redonda 
O professor pode marcar um horário que seja bom para todos para tirar dúvidas e 
explicar alguma parte da matéria que não ficou bem esclarecida

Arraial do Cabo Muito bom

Duque de Caxias 

Art 11: Há necessidade de maior discussão com toda comunidade escolar, 
envolvendo servidores, discentes e responsáveis para decisão de APNP´s 
substituir ou não a carga horária presencial. 
O Campus Duque de Caxias tem feito reuniões com Servidores, Discent
responsáveis e assembleias para ampliação do debate, para esclarecimento de 
todos e reflexão sobre qual a melhor posição a ser adotada.  
Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs,  Núcleos 
(Neabi, Napne, Nugeds, NDE) e das (...)
(Campus Duque de Caxias)

Volta Redonda 

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs, NAPNE e das 
direções de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades 
específicas para a retomada das atividades presenciais, com especial aten
aos estudantes que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras 
necessidades específicas, durante o período de realização das APNPs.

Rio de Janeiro Concordo plenamente com o artigo.

Volta Redonda 

CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA
 
Art. 11 - “As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislaç
É preciso estabelecer de forma clara no documento e/ou em capacitações e 
planejamentos, critérios mínimos para equivalência dessa carga horária, 
considerando as condições de aprendizagem. Se cada profe
critérios individualmente, haverá muitos prejuízos para os estudantes.
 
Observação: É importante incluir no documento que atividades extras realizadas 
de forma opcional no período anterior à possível aprovação e realização das 
APNPs não po
trabalho de desenvolvimento de conteúdo ou de avaliação. Entretanto, elas 
poderiam ser propostas novamente, com novas orientações específicas e com 
novo prazo estabelecido após a aprovação e a re

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Artigo 11: Como será computada a carga horária do técnico administrativo diante 
da APNP?

São Gonçalo 

(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo)
Nova redação: 
 
DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO
PRESENCIAIS
 
Art. 8º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção ao
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs.
Art. 9º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 
ações: 
I - acolhimento e reintegração

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
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responsáveis legais, visando ao atendimento acolhedor. Além disso, devem 
contribuir para a avaliação conjunta – mediante relatos dos estudantes, entre 
outras formas – das experiências vivenciadas em função das APNPs, contribuindo 
para a orientação de estudantes e docentes e para seu acolhimento.

12 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
O professor pode marcar um horário que seja bom para todos para tirar dúvidas e 
explicar alguma parte da matéria que não ficou bem esclarecida
Muito bom 
Art 11: Há necessidade de maior discussão com toda comunidade escolar, 
envolvendo servidores, discentes e responsáveis para decisão de APNP´s 
substituir ou não a carga horária presencial.  
O Campus Duque de Caxias tem feito reuniões com Servidores, Discent
responsáveis e assembleias para ampliação do debate, para esclarecimento de 
todos e reflexão sobre qual a melhor posição a ser adotada.  
Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs,  Núcleos 
(Neabi, Napne, Nugeds, NDE) e das (...) 

ampus Duque de Caxias) 
Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs, NAPNE e das 
direções de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades 
específicas para a retomada das atividades presenciais, com especial aten
aos estudantes que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras 
necessidades específicas, durante o período de realização das APNPs.
Concordo plenamente com o artigo. 
CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA

“As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.” 
É preciso estabelecer de forma clara no documento e/ou em capacitações e 
planejamentos, critérios mínimos para equivalência dessa carga horária, 
considerando as condições de aprendizagem. Se cada profe
critérios individualmente, haverá muitos prejuízos para os estudantes.

Observação: É importante incluir no documento que atividades extras realizadas 
de forma opcional no período anterior à possível aprovação e realização das 
APNPs não podem ser consideradas como nenhuma forma de carga horária, de 
trabalho de desenvolvimento de conteúdo ou de avaliação. Entretanto, elas 
poderiam ser propostas novamente, com novas orientações específicas e com 
novo prazo estabelecido após a aprovação e a realização em si das APNPs..
Artigo 11: Como será computada a carga horária do técnico administrativo diante 
da APNP? 
(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo) 
Nova redação:  

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO AO RETORNO ÀS ATIVIDADES 
PRESENCIAIS 

Art. 8º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção ao
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 
Art. 9º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
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lhedor. Além disso, devem 
mediante relatos dos estudantes, entre 

das experiências vivenciadas em função das APNPs, contribuindo 
para a orientação de estudantes e docentes e para seu acolhimento. 

12 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 

te, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 
O professor pode marcar um horário que seja bom para todos para tirar dúvidas e 
explicar alguma parte da matéria que não ficou bem esclarecida 

Art 11: Há necessidade de maior discussão com toda comunidade escolar, 
envolvendo servidores, discentes e responsáveis para decisão de APNP´s 

O Campus Duque de Caxias tem feito reuniões com Servidores, Discentes, 
responsáveis e assembleias para ampliação do debate, para esclarecimento de 
todos e reflexão sobre qual a melhor posição a ser adotada.   
Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs,  Núcleos 

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs, NAPNE e das 
direções de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades 
específicas para a retomada das atividades presenciais, com especial atenção 
aos estudantes que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras 
necessidades específicas, durante o período de realização das APNPs. 

CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA 

“As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 

ão vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.”  
É preciso estabelecer de forma clara no documento e/ou em capacitações e 
planejamentos, critérios mínimos para equivalência dessa carga horária, 
considerando as condições de aprendizagem. Se cada professor criar esses 
critérios individualmente, haverá muitos prejuízos para os estudantes. 

Observação: É importante incluir no documento que atividades extras realizadas 
de forma opcional no período anterior à possível aprovação e realização das 

dem ser consideradas como nenhuma forma de carga horária, de 
trabalho de desenvolvimento de conteúdo ou de avaliação. Entretanto, elas 
poderiam ser propostas novamente, com novas orientações específicas e com 

alização em si das APNPs.. 
Artigo 11: Como será computada a carga horária do técnico administrativo diante 

AO RETORNO ÀS ATIVIDADES 

Art. 8º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

Art. 9º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 



Pró

 

como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 
social. Trata
espaços de escuta e compartilhamento de experiênc
de distanciamento físico, incluindo atividades culturais, palestras informativas, 
explicitação de protocolos de saúde e de higiene. Especial atenção deve ser dada 
aos estudantes ingressantes, no sentido de desenvolver o sentiment
pertencimento à instituição;
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de 
sensibilizar e informar quanto a procedimentos adequados à promoção d
mental do estudante, tendo em vista que períodos pós
intensificar problemas emocionais existentes e favorecer o surgimento de outros, 
tais como dificuldade de concentração, conflitos e comportamentos agressivos, 
interferindo diret
III - diagnóstico do aproveitamento das APNPs realizadas, para subsidiar o 
planejamento de atividades, agora letivas, de revisão e/ou recuperação dos 
objetivos de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo,
continuidade e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes 
curriculares dos cursos. 
IV - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.

Arraial do Cabo 

Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 
retomada do calendário através das APNPs.

Realengo 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, orga
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de a
durante o período de realização das APNPs.

Nilópolis 

Art. 12°  Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs, do NAPNE e 
das direções de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades 
específicas para a retomada das atividades presenciais, com especial atenção 
aos estudantes que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras 
necessidades específicas, durante o período de realização das APNPs.

Realengo 

Art. 10º As atividades pedagóg
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamento
 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs.

Realengo Concordo
Realengo Concordo

Rio de Janeiro 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de real
 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 
ações: 
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 
social. Trata-se de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando 
espaços de escuta e compartilhamento de experiências vivenciadas no período 
de distanciamento físico, incluindo atividades culturais, palestras informativas, 
explicitação de protocolos de saúde e de higiene. Especial atenção deve ser dada 
aos estudantes ingressantes, no sentido de desenvolver o sentiment
pertencimento à instituição; 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de 
sensibilizar e informar quanto a procedimentos adequados à promoção d
mental do estudante, tendo em vista que períodos pós-traumáticos podem 
intensificar problemas emocionais existentes e favorecer o surgimento de outros, 
tais como dificuldade de concentração, conflitos e comportamentos agressivos, 
interferindo diretamente no processo de aprendizagem; 

diagnóstico do aproveitamento das APNPs realizadas, para subsidiar o 
planejamento de atividades, agora letivas, de revisão e/ou recuperação dos 
objetivos de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo,
continuidade e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes 
curriculares dos cursos.  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

eito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 
retomada do calendário através das APNPs. 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 
Art. 12°  Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs, do NAPNE e 
das direções de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades 
específicas para a retomada das atividades presenciais, com especial atenção 
aos estudantes que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras 
necessidades específicas, durante o período de realização das APNPs.
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 

 
 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 

retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
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como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 
se de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando 

ias vivenciadas no período 
de distanciamento físico, incluindo atividades culturais, palestras informativas, 
explicitação de protocolos de saúde e de higiene. Especial atenção deve ser dada 
aos estudantes ingressantes, no sentido de desenvolver o sentimento de 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de 
sensibilizar e informar quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde 

traumáticos podem 
intensificar problemas emocionais existentes e favorecer o surgimento de outros, 
tais como dificuldade de concentração, conflitos e comportamentos agressivos, 

diagnóstico do aproveitamento das APNPs realizadas, para subsidiar o 
planejamento de atividades, agora letivas, de revisão e/ou recuperação dos 
objetivos de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para 
continuidade e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

eito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 

nizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 

prendizagem, entre outras necessidades específicas, 

Art. 12°  Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs, do NAPNE e 
das direções de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades 
específicas para a retomada das atividades presenciais, com especial atenção 
aos estudantes que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras 
necessidades específicas, durante o período de realização das APNPs. 

icas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 

s de ensino do IFRJ. 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 

retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 



Pró

 

como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
social; 
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram oferta
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudan
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários aca
 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.

Realengo 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARG
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a subs
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específic
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que  
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs.
 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais
ações: 
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 
social; 
II - momento formativo para os servidores 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos.
 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária seman
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
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como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante;  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 
DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específic
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que  
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

presenciais; 
avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 

subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante;  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 
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como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
das sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 

letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 

 
atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

A HORÁRIA LETIVA E DO 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 

tituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a  
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que  
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 

dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 

 
atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 

al de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 



Pró

 

Niterói Concordamos.
Niterói Nada a acrescentar. Todo apoio ao IF e que se faça cumprir.

Realengo 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprend
durante o período de realização das APNPs.
 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 
ações: 
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e f
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 
social; 
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos e
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de ativid
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações cur
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita 
função da organização dos calendários acadêmicos.
 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconiz

Rio de Janeiro Concordo
Engenheiro Paulo de 

Frontin Tudo dependerá das recomendações dos órgãos de saúde e científicos

Realengo 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com ap
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades especí
durante o período de realização das APNPs.

Arraial do Cabo Nada a acrescentar.

Niterói 

Seguindo minha proposição do Art. 1, de que as APNPs sejam um PROCESSO 
que comece com atividades extracurriculares sistemáticas, para então ser 
avaliada a 
seguinte redação para o Art. 11: "As atividades pedagógicas não presenciais, 
organizadas de acordo com estas diretrizes, serão consideradas como efetivo 
trabalho escolar e poderá ser avaliada a 
extracurriculares serem utilizadas como complementação da carga horária 
presencial a ser reposta, sem ultrapassar 25% da carga horária de cada disciplina 
desenvolvida de forma remota 
turma e em cada Campus, quando for possível garantir o acesso de todos os 
estudantes matriculados às APNPs."

Realengo 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com ativida
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Concordamos. 
Nada a acrescentar. Todo apoio ao IF e que se faça cumprir.

Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e f
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações cur
para continuidade da formação acadêmica do estudante;  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

 

Tudo dependerá das recomendações dos órgãos de saúde e científicos
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades especí
durante o período de realização das APNPs. 
Nada a acrescentar. 
Seguindo minha proposição do Art. 1, de que as APNPs sejam um PROCESSO 
que comece com atividades extracurriculares sistemáticas, para então ser 
avaliada a viabilidade de se desenvolverem como curriculares, proponho a 
seguinte redação para o Art. 11: "As atividades pedagógicas não presenciais, 
organizadas de acordo com estas diretrizes, serão consideradas como efetivo 
trabalho escolar e poderá ser avaliada a viabilidade de as atividades 
extracurriculares serem utilizadas como complementação da carga horária 
presencial a ser reposta, sem ultrapassar 25% da carga horária de cada disciplina 
desenvolvida de forma remota - a depender do diagnóstico realizado em cad
turma e em cada Campus, quando for possível garantir o acesso de todos os 
estudantes matriculados às APNPs." 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com ativida
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Nada a acrescentar. Todo apoio ao IF e que se faça cumprir. 
Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 

de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 

izagem, entre outras necessidades específicas, 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

studantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
ades de revisão e recuperação dos objetivos de 

aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 

 
atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

no inciso III será definida em 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

Tudo dependerá das recomendações dos órgãos de saúde e científicos 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 

consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

oio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

Seguindo minha proposição do Art. 1, de que as APNPs sejam um PROCESSO 
que comece com atividades extracurriculares sistemáticas, para então ser 

viabilidade de se desenvolverem como curriculares, proponho a 
seguinte redação para o Art. 11: "As atividades pedagógicas não presenciais, 
organizadas de acordo com estas diretrizes, serão consideradas como efetivo 

viabilidade de as atividades 
extracurriculares serem utilizadas como complementação da carga horária 
presencial a ser reposta, sem ultrapassar 25% da carga horária de cada disciplina 

a depender do diagnóstico realizado em cada 
turma e em cada Campus, quando for possível garantir o acesso de todos os 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 



Pró

 

retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs.
 
Art. 12º No retorno das atividades 
ações: 
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 
social; 
II - momento formativo para os 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensã
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos.
 
§ 2º A referência para o cômputo da carga ho
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.

Rio de Janeiro 

Todo este retorno deve ser matizado, para frear qualquer ação por parte dos 
docentes n
tempo perdido". O aluno não pode ser deixado desemparado neste sentido.

Realengo Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito.

Realengo 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoi
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específi
durante o período de realização das APNPs.
 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 
ações: 
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos 
social; 
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivo
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da o
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retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensã
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
inalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 

dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante;  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 
Todo este retorno deve ser matizado, para frear qualquer ação por parte dos 
docentes no sentido de tentar acelerar o processo educativo para "recuperar o 
tempo perdido". O aluno não pode ser deixado desemparado neste sentido.
Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito. 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específi
durante o período de realização das APNPs. 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivo
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante;  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 
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retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
inalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 

dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
 

sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 

rária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

Todo este retorno deve ser matizado, para frear qualquer ação por parte dos 
o sentido de tentar acelerar o processo educativo para "recuperar o 

tempo perdido". O aluno não pode ser deixado desemparado neste sentido. 

o das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 

 
atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 



Pró

 

 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.

Arraial do Cabo 
Os alunos que necessitam de apoio adicional devem ser atendidos pelos técnicos 
educacionais e docentes.

Realengo nenhuma observação
Niterói Resposta: que esses procedimentos sejam divulgados e explicados.

Realengo 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a subs
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específic
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs.

Rio de Janeiro Não há contribuições nesta parte.
Pinheiral As atividades online substituirá presencial.

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos q
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino p
âmbito dos campi do IFRJ.
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for 
possível ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos 
complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 
período de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momen
rendimento escolar;
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das si
(caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente; 
 
§ 7 Os compon
para integralização das disciplinas dos cursos;
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga h
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid
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§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 
Os alunos que necessitam de apoio adicional devem ser atendidos pelos técnicos 
educacionais e docentes. 
nenhuma observação 
Resposta: que esses procedimentos sejam divulgados e explicados.
DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específic
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 
Não há contribuições nesta parte. 
As atividades online substituirá presencial. 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino p
âmbito dos campi do IFRJ. 

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for 
possível ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos 

mplementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 
período de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar; 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente;  

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas dos cursos; 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga h
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19. 
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§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

Os alunos que necessitam de apoio adicional devem ser atendidos pelos técnicos 

Resposta: que esses procedimentos sejam divulgados e explicados. 
HORÁRIA LETIVA E DO 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 

tituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 

ue não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for 
possível ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
to, sem prejuízo ao seu coeficiente de 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
tuações locais específicas. 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 

entes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
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§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de 
aprendizagem pro
componentes curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando pos
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à 
equipe docente, com apoio da CoTP e d
contato com os estudantes e incentivá
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH 
de APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4º O plano 
poderá ser implementado após a concordância da mesma. 
 
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 
 
Art. 3º Entende
conjunto de ati
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitan
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 
especificidades e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualid
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de forma con
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento 
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
 
§ 5º Cabe ao docente
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§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de 
aprendizagem propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os 
componentes curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à 
equipe docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter 
contato com os estudantes e incentivá-los a permanecer nos estudos.

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH 
de APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e 
poderá ser implementado após a concordância da mesma. 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS -

Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitan
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 
especificidades e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
fastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
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§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de 

postos no planejamento das mesmas, em consonância com os 
componentes curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
sível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 

temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à 

a gestão pedagógica do campus, manter 
los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH 
de APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e 
poderá ser implementado após a concordância da mesma.  

- APNPs 

se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
vidades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 

acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
ade, bem como, não contribuir 

para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 

juntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 

da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

 asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 

avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
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componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de
decidam e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do 
PPC de cada curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no 
Plano de Atividades
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possue
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes,
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, 
transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo an
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os 
objetivos indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações 
técnico-pedagógicas e as d
SIGAA do planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas 
diretrizes.
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentada
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenci
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não pudere
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para 
a oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito 
dos respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registr
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de es
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário.
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componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, 
decidam e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do 
PPC de cada curso, registrando-se o parecer colegiado em ata.

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no 
Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possue
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias. 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os 
objetivos indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações 
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no 

SIGAA do planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas 
 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para 
a oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito 
dos respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de es
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 
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componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 

competência, avaliem, 
decidam e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do 

se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 

a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 

multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

terior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os 

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações 
ireções de ensino, acompanhar a divulgação no 

SIGAA do planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
s por orientações de autoridades 

sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
ais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 

recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

m ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para 
a oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito 
dos respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
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§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curricular
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que 
dispõem de mesma diplomação d
validação das práticas profissionais de estágio.
 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
 
§ 1º O SIGAA permanece como
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
uso adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguirão os pr
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos 
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acess
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 
correlatas); 
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação entre o docente 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno e
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtu
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§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curricular
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que 
dispõem de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a 
validação das práticas profissionais de estágio. 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 

o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
uso adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acess
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 

latas);  
proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 

possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA. 
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§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
aplicação da substituição por APNPs deve 

constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 

CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que 
everão definir em conjunto a organização e a 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 

o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 

aprendizagem a serem utilizados; 
organização de atividades que permitam orientações e interações com os 

estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
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§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 
atividades síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a 
 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a t
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos obj
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evi
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os di
o processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepc
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
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§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 

s síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.  

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a t
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos obj
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 

mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os di
o processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  

 ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
m concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
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§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 

 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
tar sua concentração em 

determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 

mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

ionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 

de assegurar condições de 
aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

m concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as 
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APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para defini
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáve
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos c
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas.
 
Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
formas – os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 
orientando os estudantes e docentes e
mesmos. 
 
DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs.
 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 
ações: 
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossocia
social; 
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas q
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
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APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
bilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 

virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáve
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas. 

Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 

orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos 
 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

e o período de realização das APNPs. 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas q
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
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APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 

, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
bilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 

virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 

r planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
olegiados de cursos, dos conselhos de classe e 

demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 

bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 

fornecendo formas de acolhimento aos 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
como efetivo trabalho escolar e a carga 

horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
is e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
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aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação a
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização 
 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.
 
Art. 13º No retorno presenci
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimiz
o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, 
estudantes.
 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibil
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudante
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curricula
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referen
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de f
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras discipli
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização 
das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 
presencial.
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas. 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
izagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 

finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante;  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para 
o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curricula
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização 

isciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 
presencial. 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  

17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
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izagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 

 
atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

al, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 

ar o tempo definido para 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 

minimizando prejuízos pedagógicos aos 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
idade das aulas presenciais, os colegiados dos 

cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 

dada pela direção de ensino do campus, 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
nas, ou em módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização 

isciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
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acadêmicos. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  
 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais,
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das 
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários 
resguardados seus 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios 
existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante 
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser 
aplicadas a
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró
de cursos e Coordenações de Integração Escola
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN.

Pinheiral As atividades
Pinheiral As atividades online substituirá presencial.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Nada a acrescentar

Realengo Concordo!
Realengo Sem modificações

Realengo 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga hor
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada da
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
acadêmicos.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios 
existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante 
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser 
aplicadas as penalidades legais vigentes”. 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 

cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 
As atividades online substituirá presencial. 
As atividades online substituirá presencial. 

Nada a acrescentar 
Concordo! 
Sem modificações 
DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga hor
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 
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Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
APNPs, de acordo com a 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 

a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 

previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 

e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e 
seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios 
existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante 
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 

s atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
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Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas 
ações: 
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 
social; 
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedime
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica,
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos.
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela ex
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.

Realengo 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo t
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de r

Rio de Janeiro Sem contribuições
Engenheiro Paulo de 

Frontin CONCORDO

Volta Redonda 

Art. 11 Não sabemos se o trabalho realizado de maneira remota será eficiente no 
âmbito educacional, portanto, é muito cedo para dizer que as APNPs 
consideradas como efetivo trabalho escolar de modo a substituir o ensino 
presencial. A redação do artigo deveria colocar que essa possibilidade será 
avaliada quando houver subsídio para dizer que o processo de ensino e 
aprendizagem foi eficiente.

Duque de Caxias De acordo.

Pinheiral 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga ho
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada da
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs.

Realengo 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades d
durante o período de realização das APNPs.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedime
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

ação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante;  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 
Sem contribuições 

CONCORDO 
Art. 11 Não sabemos se o trabalho realizado de maneira remota será eficiente no 
âmbito educacional, portanto, é muito cedo para dizer que as APNPs 
consideradas como efetivo trabalho escolar de modo a substituir o ensino 
presencial. A redação do artigo deveria colocar que essa possibilidade será 
avaliada quando houver subsídio para dizer que o processo de ensino e 
aprendizagem foi eficiente. 
De acordo. 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga ho
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

rt. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 
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Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

ação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 

nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 

 
atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
rabalho escolar e a carga 

horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

Art. 11 Não sabemos se o trabalho realizado de maneira remota será eficiente no 
âmbito educacional, portanto, é muito cedo para dizer que as APNPs serão 
consideradas como efetivo trabalho escolar de modo a substituir o ensino 
presencial. A redação do artigo deveria colocar que essa possibilidade será 
avaliada quando houver subsídio para dizer que o processo de ensino e 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 

s atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

rt. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 

e aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
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14. NONO ITEM DO QUESTIONÁRIO

Art. 13 No retorno das atividades
I - acolhimento e reintegração
forma de superar os impactos 
de propiciar um tempo inicial
compartilhamento de experiências
incluindo atividades culturais,
de higiene. Especial atenção 
desenvolver o sentimento de pertencimento
II - momento formativo para 
adotados no acolhimento aos estudantes
quanto a procedimentos adequado
vista que períodos pós-traumáticos
favorecer o surgimento de outros,
comportamentos agressivos, inte
III - orientação aos estudantes
ofertadas sob a forma de APNPs
IV - avaliação do aproveitamen
planejamento de atividades de
período letivo corrente e/ou 
programados nos diferentes 
realização das adaptações 
acadêmica do estudante;   
V - atividades e orientações 
conforme normas e protocolos
§ 1º A reposição de carga hor
da organização dos calendários
§ 2º A referência para o cômputo
executada e registrada no Plano
o preconizado no § 7º do art. 2º.
Art. 14 Os cursos poderão
interdisciplinares e transdisciplinares,
diferentes disciplinas, a fim de
definido para o atendimento 
coordenações de curso, juntamente
ensino dos campi, poderão organizar
desde que não acarretem prejuízos
 

Paracambi Nada a acrescentar.
Paracambi S/C. 

São João de Meriti 
Ao voltar as aulas presenciais precisaremos sentir
IFRJ já é especialista no assunto pois sempre acolheu muito bem todos.

Rio de Janeiro ok 
Arraial do Cabo Li e estou de acordo
Rio de Janeiro Não tenho observações a fazer.
Arraial do Cabo Concordo

Rio de Janeiro 

O único comentário tem a ver com a emissão de declarações para apresentação 
junto à RioCard para comprovação no atendimento dos requisitos do programa 
de gratuidade, como é o caso do RioCard Universitário. Haverá demanda 
localizada num mesmo período de tempo, orientada pelo processo 
indefinido 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
ITEM DO QUESTIONÁRIO DO LIME SURVEY 

atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes
reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e

 psicossociais e cognitivos do distanciamento
inicial para acolhida, contemplando espaços

experiências vivenciadas no período de distanciamento
 palestras informativas, explicitação de protocolos
 deve ser dada aos estudantes ingressantes,

pertencimento à instituição;   
 os servidores a respeito dos procedimentos
estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar

adequados à promoção de saúde mental do estudante,
áticos podem intensificar problemas emocionais
outros, tais como dificuldade de concentração,
interferindo diretamente no processo de aprendizagem;

estudantes para a realização das atividades práticas
APNPs durante o período de suspensão das aulas 

aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para
de revisão e recuperação dos objetivos de aprendizagem,
 no próximo, para continuidade e finalização
 componentes curriculares dos cursos, bem
curriculares necessárias para continuidade

 voltadas à segurança sanitária da comunidade
protocolos vigentes.   

horária presencial descrita no inciso III será definida
calendários acadêmicos.   

cômputo da carga horária semanal de APNPs
Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em consonância

2º.   
poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares,

transdisciplinares, com a participação simultânea 
de promover a integração de conteúdos e otimizar
 da carga horária prevista nos PPCs.  Pará

juntamente com docentes e a CoTP, apoiadas pelas
organizar outras estratégias de atendimento da

prejuízos pedagógicos aos estudantes. 

Nada a acrescentar. 

Ao voltar as aulas presenciais precisaremos sentir-se acolhidos e seguros. A 
IFRJ já é especialista no assunto pois sempre acolheu muito bem todos.

estou de acordo 
Não tenho observações a fazer. 
Concordo 
O único comentário tem a ver com a emissão de declarações para apresentação 
junto à RioCard para comprovação no atendimento dos requisitos do programa 
de gratuidade, como é o caso do RioCard Universitário. Haverá demanda 
localizada num mesmo período de tempo, orientada pelo processo 
indefinido - de agendamento para renovação/aquisição dos passes.
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seguintes ações: 
e famílias como 

distanciamento social. Trata-se 
espaços de escuta e 
distanciamento físico, 
protocolos de saúde e 

ingressantes, no sentido de 

procedimentos que devem ser 
sensibilizar e informar 

estudante, tendo em 
emocionais existentes e 

concentração, conflitos e 
aprendizagem;   

práticas que não foram 
 presenciais;  
para subsidiar o 

aprendizagem, no 
finalização dos estudos 

bem como para 
continuidade da formação 

comunidade acadêmica, 

definida em função 

APNPs será aquela 
consonância com 

multidisciplinares, 
de docentes de 

otimizar o tempo 
Parágrafo único. As 

pelas direções de 
da carga horária, 

se acolhidos e seguros. A 
IFRJ já é especialista no assunto pois sempre acolheu muito bem todos. 

O único comentário tem a ver com a emissão de declarações para apresentação 
junto à RioCard para comprovação no atendimento dos requisitos do programa 
de gratuidade, como é o caso do RioCard Universitário. Haverá demanda 
localizada num mesmo período de tempo, orientada pelo processo - ainda 

de agendamento para renovação/aquisição dos passes. 
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Volta Redonda 
Quando retornar as atividades 
será daqui para frente

Engenheiro Paulo de 
Frontin Não possuo observações

São Gonçalo 
Como dito no Art. 13, IV : Deve
alunos, pois a mesma pode ter ser nem um pouco 

Paracambi Muito bom.
Nilópolis Ok. 

Rio de Janeiro 
Espero que haja preocupação é diligência institucional constante no que se 
refere à saúde física e mental de TODOS os envolvidos nesse processo.

Rio de Janeiro Concordo com a minuta.

Paracambi 

Acredito ser de crucial importância o entendimento de que a nossa comunidade 
não se proponha ao regresso presencial sob nenhuma situação que possa 
trazer riscos tanto para nossos alunos, como para servidores e terceirizados. 
Devemos ter em mente que nossa 
de todos, como bem maior e irrecuperável.

Volta Redonda concordo.

São Gonçalo 

A preocupação com os seus servidores e estudantes é de aplaudir, pois como 
foi dito, estresses devido à pandemia podem ser formados. O
informação da prevenção é muito importante também, para que novos casos de 
doenças ou para a higiene sejam aprendidos e interiorizados nos 
frequentadores das instituições.

Volta Redonda Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
Realengo Nada a acrescentar

Volta Redonda 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam 
prestar vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter 
um grande acumulo de atividades, assi
virarmos dependentes de passarmos horas extras no computador, após as 
aulas, tentando acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores 
terão a necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso 
conhecim
serão proporcionada a nós alunos. 
      Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos 
os alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos 
pegos de surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade 
que se torna ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos 
alunos das Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos 
apreensivos por estarmos aproximadamente 120 
que essa situação seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso 
em conta e encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique.
       Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
Temos mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas 
vemos nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
Queremos poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. 
Esse período de interrupção fa
prejudicar muito se não tomarmos decisões imediatas.

Nilópolis Quando nos voltarmos ter aula presencial devemos ter proteção e segurança.
Nilópolis Satisfeito com o documento.
Realengo . 

Rio de Janeiro 

Nesse momento de acolhimento haverá reajuste de matérias? Matérias que 
antes os alunos estavam impedidos de puxarem por conta de choque de 
horário, estão livres para adiantar o aluno a se formar? A minuta afirma que os 
alunos poderão  adiantar matérias de cunho
havendo pré
Sobre a reposição da carga horária. E se as atividades presenciais demorarem 
mais de um ano? os alunos ficam impedidos de adquirirem essa carga horário e 
consequentemen
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Quando retornar as atividades presenciais podia ter reuniões discutindo como 
será daqui para frente 

Não possuo observações 
Como dito no Art. 13, IV : Deve-se avaliar o aproveitamento das APNPs nos 
alunos, pois a mesma pode ter ser nem um pouco eficaz. 
Muito bom. 

Espero que haja preocupação é diligência institucional constante no que se 
refere à saúde física e mental de TODOS os envolvidos nesse processo.
Concordo com a minuta. 
Acredito ser de crucial importância o entendimento de que a nossa comunidade 
não se proponha ao regresso presencial sob nenhuma situação que possa 
trazer riscos tanto para nossos alunos, como para servidores e terceirizados. 
Devemos ter em mente que nossa prioridade máxima é a preservação da vida 
de todos, como bem maior e irrecuperável. 
concordo. 
A preocupação com os seus servidores e estudantes é de aplaudir, pois como 
foi dito, estresses devido à pandemia podem ser formados. O
informação da prevenção é muito importante também, para que novos casos de 
doenças ou para a higiene sejam aprendidos e interiorizados nos 
frequentadores das instituições. 
Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
Nada a acrescentar 
As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam 
prestar vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter 
um grande acumulo de atividades, assim sendo possível, aprendermos sem 
virarmos dependentes de passarmos horas extras no computador, após as 
aulas, tentando acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores 
terão a necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso 
conhecimento. Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades 
serão proporcionada a nós alunos.  

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos 
os alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos 

de surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade 
que se torna ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos 
alunos das Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos 
apreensivos por estarmos aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos 
que essa situação seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso 
em conta e encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique.

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
Temos mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas 
vemos nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
Queremos poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. 
Esse período de interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos 
prejudicar muito se não tomarmos decisões imediatas. 
Quando nos voltarmos ter aula presencial devemos ter proteção e segurança.
Satisfeito com o documento. 

momento de acolhimento haverá reajuste de matérias? Matérias que 
antes os alunos estavam impedidos de puxarem por conta de choque de 
horário, estão livres para adiantar o aluno a se formar? A minuta afirma que os 
alunos poderão  adiantar matérias de cunho teórico, isso ocorrerá mesmo 
havendo pré-requisito? ou haverá quebra de pré requisito?
Sobre a reposição da carga horária. E se as atividades presenciais demorarem 
mais de um ano? os alunos ficam impedidos de adquirirem essa carga horário e 
consequentemente se formarem? 
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presenciais podia ter reuniões discutindo como 

se avaliar o aproveitamento das APNPs nos 
 

Espero que haja preocupação é diligência institucional constante no que se 
refere à saúde física e mental de TODOS os envolvidos nesse processo. 

Acredito ser de crucial importância o entendimento de que a nossa comunidade 
não se proponha ao regresso presencial sob nenhuma situação que possa 
trazer riscos tanto para nossos alunos, como para servidores e terceirizados. 

prioridade máxima é a preservação da vida 

A preocupação com os seus servidores e estudantes é de aplaudir, pois como 
foi dito, estresses devido à pandemia podem ser formados. O acesso à 
informação da prevenção é muito importante também, para que novos casos de 
doenças ou para a higiene sejam aprendidos e interiorizados nos 

Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam 
prestar vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter 

m sendo possível, aprendermos sem 
virarmos dependentes de passarmos horas extras no computador, após as 
aulas, tentando acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores 
terão a necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso 

ento. Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades 

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos 
os alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos 

de surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade 
que se torna ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos 
alunos das Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos 

dias parados, e gostaríamos 
que essa situação seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso 
em conta e encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique. 

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
Temos mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas 
vemos nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva-los. 
Queremos poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. 

rá grande diferença em nossa vida, e irá nos 

Quando nos voltarmos ter aula presencial devemos ter proteção e segurança. 

momento de acolhimento haverá reajuste de matérias? Matérias que 
antes os alunos estavam impedidos de puxarem por conta de choque de 
horário, estão livres para adiantar o aluno a se formar? A minuta afirma que os 

teórico, isso ocorrerá mesmo 
requisito? ou haverá quebra de pré requisito? 

Sobre a reposição da carga horária. E se as atividades presenciais demorarem 
mais de um ano? os alunos ficam impedidos de adquirirem essa carga horário e 
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Engenheiro Paulo de 
Frontin 

O acolhimento aos alunos e a otimização do tempo, com escolha de conteúdo ê 
estratégias que viabilizem a aprendizagem serão fundamentais nesse momento.

Rio de Janeiro 

Art. 13  
III - Como citado anteriormente, a
outra matéria, caso haja possibilidade, ou ofertadas por meio de optativas para 
os docentes que assim acharem necessárias as práticas perdidas, tenham a 
liberdade de faze las. Já aqueles que acreditaram estarem sa
oferta dada online, como aulas gravadas, artigos citando as práticas entre 
outros, poderiam também ter a liberdade de não faze las. Cito isso como uma 
maneira de não prejudicar ainda mais os alunos concluentes, onde eles 
precisariam de mais
jubilamento. 
IV - O tópico não ficou claro. O que quer dizer " ....avaliação do aproveitamento 
pedagógico das APNPs realizadas.." Serão aplicadas provas presenciais para 
validar o ensino dado a distanci
discussões anteriores em torno do mesmo. Ensino a distancia se faz de uma 
maneira diferente do presencial, não sendo possivel com isso tirar um pelo 
outro, avaliações e metodologias diferentes.  Além de que poderia pr
aluno cobrando algo que foi visto muito tempo antes, visto que não há previsão 
de retorno das aulas presenciais.

Rio de Janeiro 

III/IV - Mais uma vez fica a dúvida, como será para aqueles que estão se 
formando ou alunos que estão atrasados nos 
que não querem se atrasar, ficarão presos a mais um período "devendo" essas 
atividades caso haja adaptação?

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

O retorno as aulas devem seguir vários critérios q n coloquem em risco a saúde 
de todos o

Engenheiro Paulo de 
Frontin Sem considerações

Arraial do Cabo De acordo com o texto.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Considerando que o parágrafo 1º diz que a reposição de carga horária 
presencial descrita no inciso
calendários acadêmicos, como funcionará a retomada do calendário? Será 
sistêmica? E quanto à reposição da carga horária por componente curricular?

Pinheiral Concordo.

Duque de Caxias 

"No retorno das 
(pensar, propor e determinar num docto como este) se ja nao houver uma data 
prevista, pq muita coisa pode mudar ate a volta efetiva. Muita coisa q pode 
mudar: as regras vindas do mec, as orientaçõe

Pinheiral Aulas presenciais somente com o fim da pandemia.
Arraial do Cabo Concordo.

Pinheiral A favor 
Pinheiral Concordo

Pinheiral 

Palestras, informações etc, agredido que a mídia tem feito o seu trabalho de 
informações. Não havendo 
Abrimos mão de muitas festividade e não acho coerente termos eventos social 
em respeito a isso.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Gostaria de saber qual, de fato é o plano para que esse acolhimento, 
distanciamento" aconteça.

Rio de Janeiro Concordo com o texto acima
Pinheiral Concordo

Volta Redonda 

Acho válido, um profissional adequado e disposto a ajudar, para atendimento de 
secretária e psicologia. Visto que, conheço vários alunos que reclam
de suporte e orientação nesse momento.

Nilópolis Sem comentários...
Rio de Janeiro Concordo com a implementação de atividades não presenciais

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

No retorno  o cuidado  cm o emocional  precisa  igualar
Professores  e alunos voltarão  fragilizados,  inseguros,  muitos passaram  por 
perdas  de familiares.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
O acolhimento aos alunos e a otimização do tempo, com escolha de conteúdo ê 
estratégias que viabilizem a aprendizagem serão fundamentais nesse momento.

Como citado anteriormente, as práticas deveriam ser ofertadas junto de 
outra matéria, caso haja possibilidade, ou ofertadas por meio de optativas para 
os docentes que assim acharem necessárias as práticas perdidas, tenham a 
liberdade de faze las. Já aqueles que acreditaram estarem sa
oferta dada online, como aulas gravadas, artigos citando as práticas entre 
outros, poderiam também ter a liberdade de não faze las. Cito isso como uma 
maneira de não prejudicar ainda mais os alunos concluentes, onde eles 
precisariam de mais tempo e nem os alunos atrasados proximo ao prazo de 
jubilamento.  

O tópico não ficou claro. O que quer dizer " ....avaliação do aproveitamento 
pedagógico das APNPs realizadas.." Serão aplicadas provas presenciais para 
validar o ensino dado a distancia? Caso seja isso, não concordo, visto 
discussões anteriores em torno do mesmo. Ensino a distancia se faz de uma 
maneira diferente do presencial, não sendo possivel com isso tirar um pelo 
outro, avaliações e metodologias diferentes.  Além de que poderia pr
aluno cobrando algo que foi visto muito tempo antes, visto que não há previsão 
de retorno das aulas presenciais. 

Mais uma vez fica a dúvida, como será para aqueles que estão se 
formando ou alunos que estão atrasados nos períodos ou até mesmo aqueles 
que não querem se atrasar, ficarão presos a mais um período "devendo" essas 
atividades caso haja adaptação? 
O retorno as aulas devem seguir vários critérios q n coloquem em risco a saúde 
de todos os envolvidos  e q sejam adequados a todos 

Sem considerações 
De acordo com o texto. 
Considerando que o parágrafo 1º diz que a reposição de carga horária 
presencial descrita no inciso III será definida em função da organização dos 
calendários acadêmicos, como funcionará a retomada do calendário? Será 
sistêmica? E quanto à reposição da carga horária por componente curricular?
Concordo. 
"No retorno das atividades presenciais" creio que seja precoce falar disso 
(pensar, propor e determinar num docto como este) se ja nao houver uma data 
prevista, pq muita coisa pode mudar ate a volta efetiva. Muita coisa q pode 
mudar: as regras vindas do mec, as orientações da OMS  etc.
Aulas presenciais somente com o fim da pandemia. 
Concordo. 

Concordo 
Palestras, informações etc, agredido que a mídia tem feito o seu trabalho de 
informações. Não havendo necessidade de perder muito tempo com isso.  
Abrimos mão de muitas festividade e não acho coerente termos eventos social 
em respeito a isso. 
Gostaria de saber qual, de fato é o plano para que esse acolhimento, 
distanciamento" aconteça. 
Concordo com o texto acima 
Concordo 
Acho válido, um profissional adequado e disposto a ajudar, para atendimento de 
secretária e psicologia. Visto que, conheço vários alunos que reclam
de suporte e orientação nesse momento. 
Sem comentários... 
Concordo com a implementação de atividades não presenciais
No retorno  o cuidado  cm o emocional  precisa  igualar- se ao.cm os 
Professores  e alunos voltarão  fragilizados,  inseguros,  muitos passaram  por 
perdas  de familiares. 
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O acolhimento aos alunos e a otimização do tempo, com escolha de conteúdo ê 
estratégias que viabilizem a aprendizagem serão fundamentais nesse momento. 

s práticas deveriam ser ofertadas junto de 
outra matéria, caso haja possibilidade, ou ofertadas por meio de optativas para 
os docentes que assim acharem necessárias as práticas perdidas, tenham a 
liberdade de faze las. Já aqueles que acreditaram estarem satisfeitos com a 
oferta dada online, como aulas gravadas, artigos citando as práticas entre 
outros, poderiam também ter a liberdade de não faze las. Cito isso como uma 
maneira de não prejudicar ainda mais os alunos concluentes, onde eles 

tempo e nem os alunos atrasados proximo ao prazo de 

O tópico não ficou claro. O que quer dizer " ....avaliação do aproveitamento 
pedagógico das APNPs realizadas.." Serão aplicadas provas presenciais para 

a? Caso seja isso, não concordo, visto 
discussões anteriores em torno do mesmo. Ensino a distancia se faz de uma 
maneira diferente do presencial, não sendo possivel com isso tirar um pelo 
outro, avaliações e metodologias diferentes.  Além de que poderia prejudicar o 
aluno cobrando algo que foi visto muito tempo antes, visto que não há previsão 

Mais uma vez fica a dúvida, como será para aqueles que estão se 
períodos ou até mesmo aqueles 

que não querem se atrasar, ficarão presos a mais um período "devendo" essas 

O retorno as aulas devem seguir vários critérios q n coloquem em risco a saúde 

Considerando que o parágrafo 1º diz que a reposição de carga horária 
III será definida em função da organização dos 

calendários acadêmicos, como funcionará a retomada do calendário? Será 
sistêmica? E quanto à reposição da carga horária por componente curricular? 

atividades presenciais" creio que seja precoce falar disso 
(pensar, propor e determinar num docto como este) se ja nao houver uma data 
prevista, pq muita coisa pode mudar ate a volta efetiva. Muita coisa q pode 

s da OMS  etc. 

Palestras, informações etc, agredido que a mídia tem feito o seu trabalho de 
necessidade de perder muito tempo com isso.  

Abrimos mão de muitas festividade e não acho coerente termos eventos social 

Gostaria de saber qual, de fato é o plano para que esse acolhimento, "pós-

Acho válido, um profissional adequado e disposto a ajudar, para atendimento de 
secretária e psicologia. Visto que, conheço vários alunos que reclamam da falta 

Concordo com a implementação de atividades não presenciais 
se ao.cm os conteúdos.  

Professores  e alunos voltarão  fragilizados,  inseguros,  muitos passaram  por 



Pró

 

Volta Redonda De acordo.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de 
construção para 
APNPs! 

Nilópolis ok 

Arraial do Cabo 
Entendo que assim que for possível as aulas retornarão, serão necessários 
novas medidas de proteção e algumas reivindicações dos servidores.

Rio de Janeiro De acordo

Volta Redonda 
Assim como um horário especial para tirar as dúvidas dos alunos nesse retorno 
de aulas presenciais.

Realengo . 
Realengo Não tem registro de prazo para o retorno das atividades presenciais (2021?).

Rio de Janeiro Concordo.

Pinheiral 
A segurança sanitária é a mais urgente. E deve ser feita orientação também aos 
pais. 

Nilópolis É possível ?
Nilópolis Sem observações.

Pinheiral 

Sobre o artigo 13, se há atividades letivas que servem à integralização da carga 
horária do curso,
Sobre o art 13, §1º, é preciso esclarecer a relação das APNPs com o calendário 
letivo. 

Rio de Janeiro Concordo.
Rio de Janeiro tenho disponibilidade para ead

Pinheiral 

Acredito que o melhor no tempo atual seria 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para 
fins de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão
de inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on

Niterói 

A minuta não esclarece em quais situações haveria o retorno presencial. Sugiro 
seguir os passos do Colégio Pedro II: "Art.2ºGarantir a oferta equânime de 800 
horas presenciais para todos os estudantes do  Colégio  Pedro  II  após  o  
atingimento  de  dados  sanitários  seguros, como  os  perfis  das curvas  de  
contaminação  e  de  ocupaçã
de 1/4/20)."
Link: http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/PORT%201254%20
dispe%20sobre%20atividades%20acadmicas.pdf

Nilópolis Está claro.

Duque de Caxias 

As atividades pedagógicas tratadas no Art. 14
aplicação das APNPs ou das atividades presenciais? O texto não está claro. Na 
verdade, até o título da secção não está claro quanto à sua finalidade, o 
atendimento da carga horária letiva proposto se faz em que momento?

Rio de Janeiro 
Os cuidados quando as aulas presenciais voltarem devem ser bem grandes 
caso até lá a vacina não esteja sendo bem distribuida

São João de Meriti concordo
São João de Meriti concordo
São João de Meriti ok, por mim.
Duque de Caxias De acordo.
Arraial do Cabo Concordo
Arraial do Cabo Concordo.

Duque de Caxias De acordo.
Duque de Caxias Ciente 
Duque de Caxias Auxílio do pessoal de pedagogia e psicológia

Rio de Janeiro Concordo.
Arraial do Cabo Concordo

Nilópolis 
Foi ressaltada, em assembleia e em concordância com todos, a necessidade da 
existência de uma vacina como fator essencial para retorno das atividades 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
De acordo. 
Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de 
construção para elaboração de uma solução alternativa e implementação das 

Entendo que assim que for possível as aulas retornarão, serão necessários 
novas medidas de proteção e algumas reivindicações dos servidores.

acordo 
Assim como um horário especial para tirar as dúvidas dos alunos nesse retorno 
de aulas presenciais. 

Não tem registro de prazo para o retorno das atividades presenciais (2021?).
Concordo. 
A segurança sanitária é a mais urgente. E deve ser feita orientação também aos 

É possível ? 
Sem observações. 
Sobre o artigo 13, se há atividades letivas que servem à integralização da carga 
horária do curso, qual é a necessidade de acolhimento? 
Sobre o art 13, §1º, é preciso esclarecer a relação das APNPs com o calendário 

Concordo. 
tenho disponibilidade para ead 
Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para 
fins de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão
de inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on-line, remota, híbrida, etc.
A minuta não esclarece em quais situações haveria o retorno presencial. Sugiro 

os passos do Colégio Pedro II: "Art.2ºGarantir a oferta equânime de 800 
horas presenciais para todos os estudantes do  Colégio  Pedro  II  após  o  
atingimento  de  dados  sanitários  seguros, como  os  perfis  das curvas  de  
contaminação  e  de  ocupação  de  leitos  hospitalares  estabilizados.  (MP934  
de 1/4/20)." 
Link: http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/PORT%201254%20
dispe%20sobre%20atividades%20acadmicas.pdf 
Está claro. 
As atividades pedagógicas tratadas no Art. 14 se referem à qual período? De 
aplicação das APNPs ou das atividades presenciais? O texto não está claro. Na 
verdade, até o título da secção não está claro quanto à sua finalidade, o 
atendimento da carga horária letiva proposto se faz em que momento?
Os cuidados quando as aulas presenciais voltarem devem ser bem grandes 
caso até lá a vacina não esteja sendo bem distribuida 
concordo 
concordo 
ok, por mim. 
De acordo. 
Concordo 
Concordo. 
De acordo. 

Auxílio do pessoal de pedagogia e psicológia 
Concordo. 
Concordo 
Foi ressaltada, em assembleia e em concordância com todos, a necessidade da 
existência de uma vacina como fator essencial para retorno das atividades 
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Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de 
elaboração de uma solução alternativa e implementação das 

Entendo que assim que for possível as aulas retornarão, serão necessários 
novas medidas de proteção e algumas reivindicações dos servidores. 

Assim como um horário especial para tirar as dúvidas dos alunos nesse retorno 

Não tem registro de prazo para o retorno das atividades presenciais (2021?). 

A segurança sanitária é a mais urgente. E deve ser feita orientação também aos 

Sobre o artigo 13, se há atividades letivas que servem à integralização da carga 

Sobre o art 13, §1º, é preciso esclarecer a relação das APNPs com o calendário 

suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para 
fins de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% 
de inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 

line, remota, híbrida, etc. 
A minuta não esclarece em quais situações haveria o retorno presencial. Sugiro 

os passos do Colégio Pedro II: "Art.2ºGarantir a oferta equânime de 800 
horas presenciais para todos os estudantes do  Colégio  Pedro  II  após  o  
atingimento  de  dados  sanitários  seguros, como  os  perfis  das curvas  de  

o  de  leitos  hospitalares  estabilizados.  (MP934  

Link: http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/PORT%201254%20-

se referem à qual período? De 
aplicação das APNPs ou das atividades presenciais? O texto não está claro. Na 
verdade, até o título da secção não está claro quanto à sua finalidade, o 
atendimento da carga horária letiva proposto se faz em que momento? 
Os cuidados quando as aulas presenciais voltarem devem ser bem grandes 

Foi ressaltada, em assembleia e em concordância com todos, a necessidade da 
existência de uma vacina como fator essencial para retorno das atividades 



Pró

 

presenciais.

Duque de Caxias 

Seria interessante pensar um grupo engajado que começasse a traçar 
estratégias de redução de danos (para serem implementadas em 2021, se 
passar este período extraordinário). Institucionalmente (não por iniciativa de um 
ou outro docente), deve
propostas para lidar com o abismo que fo
das APNPs.

Niterói Concordo.
Arraial do Cabo Concordo

Reitoria 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e precisa de intérprete para acompanha
trabalho nesta área meu filho encontra
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
está a par diss
Muito triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.

Duque de Caxias Muito bom.

Arraial do Cabo 

MUITO IMPORTANTE QUE O ANO LETIVO EM TERMOS DE TEMPO PARA 
OS ALUNOS DO CAMPO NO
EXISTAM FERRAMENTAS QUE PERMITAM A RECUPERAÇÃO E O 
CUMPRIMENTO DE 3 ANOS E MEIO A PARTIR DO INGRESSO. POR ISSO 
AS PLATAFORMAS SE TORNAM IMPORTANTES, VIABILIZANDO A 
RECUPERAÇÃO DO SEMESTRE PERDIDO COM MATÉRIAS QUE 
PODERIAM TER ALGUMAS AULAS ON LINE.

Arraial do Cabo Concordo
Engenheiro Paulo de 

Frontin De acordo
Arraial do Cabo de acordo!

Duque de Caxias 
poderiam contratar estagiarios de psicologia para ajudar nesse acolhimento da 
COTP 

Realengo 

Não compreendi a 
valerá?) 
Auxiliar os calouros em relação a se sentirem pertencentes as suas 
universidades.

Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.
Volta Redonda concordo
Arraial do Cabo De acordo 

Paracambi 

Sobre o Art. 13º; Ponto III: Atenção especial a esse ponto, como lideramos com 
as diversas temporalidades que serão adotadas no processo formativo? 
Possivelmente teremos alunos em diferentes “estágios” de aprendizad
cumpriram somente parte dos requisitos do curso e outros bem mais avançados. 
Como lidaremos com isso?
 
Sobre o Art. 13º; § 1º: Necessidade de reforço da ideia de retorno conjunto das 
atividades, o que se relaciona com a pergunta 29, professores que 
vários segmentos, como lidar com a questão das diversas temporalidades de 
formação se não houver um calendário único?

Volta Redonda 

Um passo de cada vez... O documento não trata sobre atividades não 
presenciais? Seria possível organizar o semestr
ponto de vista, não podemos realizar migrações durante o período vigente, é 
muito transição para os alunos e para os professores.

Rio de Janeiro 

Em termos de saúde mental há níveis diversos de perdas e sofrimento 
emocional. Muitas vezes em situações de crise é importante se manter ativo. 
Isso desfocar da crise, quebra o imobilismo e pode ser uma via de restruturação 
psíquica. 
Muitas vezes a suspen
que agrava outras perdas.  Penso que é oportuno algum suporte para que as 
pessoas possam tomar decisões acertadas sobre o que é melhor para elas. 
Assim, entendo que todo trancamento deve ser acompanhado 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
presenciais. 
Seria interessante pensar um grupo engajado que começasse a traçar 

as de redução de danos (para serem implementadas em 2021, se 
passar este período extraordinário). Institucionalmente (não por iniciativa de um 
ou outro docente), deve-se construir um trabalho que preveja e apresente 
propostas para lidar com o abismo que foi gerado quando da implementação 
das APNPs. 
Concordo. 
Concordo 
Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e precisa de intérprete para acompanha-lo  vejo barreira é a falta de um 
trabalho nesta área meu filho encontra-se sem intérprete desde a notícia que ele 
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
está a par disso é a escola em fim meu filho encontra-se em uma barreira . 
Muito triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.
Muito bom. 
MUITO IMPORTANTE QUE O ANO LETIVO EM TERMOS DE TEMPO PARA 
OS ALUNOS DO CAMPO NO ANO DE 2020, NÃO SEJA PREJUDICADO, QUE 
EXISTAM FERRAMENTAS QUE PERMITAM A RECUPERAÇÃO E O 
CUMPRIMENTO DE 3 ANOS E MEIO A PARTIR DO INGRESSO. POR ISSO 
AS PLATAFORMAS SE TORNAM IMPORTANTES, VIABILIZANDO A 
RECUPERAÇÃO DO SEMESTRE PERDIDO COM MATÉRIAS QUE 

ERIAM TER ALGUMAS AULAS ON LINE. 
Concordo 

De acordo 
de acordo! 
poderiam contratar estagiarios de psicologia para ajudar nesse acolhimento da 

Não compreendi a avaliação durante a apnp e depois uma presencial(qual 

Auxiliar os calouros em relação a se sentirem pertencentes as suas 
universidades. 
De acordo com todo o conteúdo da minuta. 
concordo 
De acordo com todo o conteúdo da minuta 
Sobre o Art. 13º; Ponto III: Atenção especial a esse ponto, como lideramos com 
as diversas temporalidades que serão adotadas no processo formativo? 
Possivelmente teremos alunos em diferentes “estágios” de aprendizad
cumpriram somente parte dos requisitos do curso e outros bem mais avançados. 
Como lidaremos com isso? 

Sobre o Art. 13º; § 1º: Necessidade de reforço da ideia de retorno conjunto das 
atividades, o que se relaciona com a pergunta 29, professores que 
vários segmentos, como lidar com a questão das diversas temporalidades de 
formação se não houver um calendário único? 
Um passo de cada vez... O documento não trata sobre atividades não 
presenciais? Seria possível organizar o semestre inteiro como APNP? No nosso 
ponto de vista, não podemos realizar migrações durante o período vigente, é 
muito transição para os alunos e para os professores. 
Em termos de saúde mental há níveis diversos de perdas e sofrimento 
emocional. Muitas vezes em situações de crise é importante se manter ativo. 
Isso desfocar da crise, quebra o imobilismo e pode ser uma via de restruturação 
psíquica.  
Muitas vezes a suspensão da vida tende a ser mais um elemento estressor o 
que agrava outras perdas.  Penso que é oportuno algum suporte para que as 
pessoas possam tomar decisões acertadas sobre o que é melhor para elas. 
Assim, entendo que todo trancamento deve ser acompanhado 
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Seria interessante pensar um grupo engajado que começasse a traçar 
as de redução de danos (para serem implementadas em 2021, se 

passar este período extraordinário). Institucionalmente (não por iniciativa de um 
se construir um trabalho que preveja e apresente 

i gerado quando da implementação 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 

lo  vejo barreira é a falta de um 
se sem intérprete desde a notícia que ele 

passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
se em uma barreira . 

Muito triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte. 

MUITO IMPORTANTE QUE O ANO LETIVO EM TERMOS DE TEMPO PARA 
ANO DE 2020, NÃO SEJA PREJUDICADO, QUE 

EXISTAM FERRAMENTAS QUE PERMITAM A RECUPERAÇÃO E O 
CUMPRIMENTO DE 3 ANOS E MEIO A PARTIR DO INGRESSO. POR ISSO 
AS PLATAFORMAS SE TORNAM IMPORTANTES, VIABILIZANDO A 
RECUPERAÇÃO DO SEMESTRE PERDIDO COM MATÉRIAS QUE 

poderiam contratar estagiarios de psicologia para ajudar nesse acolhimento da 

avaliação durante a apnp e depois uma presencial(qual 

Auxiliar os calouros em relação a se sentirem pertencentes as suas 

Sobre o Art. 13º; Ponto III: Atenção especial a esse ponto, como lideramos com 
as diversas temporalidades que serão adotadas no processo formativo? 
Possivelmente teremos alunos em diferentes “estágios” de aprendizado, que 
cumpriram somente parte dos requisitos do curso e outros bem mais avançados. 

Sobre o Art. 13º; § 1º: Necessidade de reforço da ideia de retorno conjunto das 
atividades, o que se relaciona com a pergunta 29, professores que atuam em 
vários segmentos, como lidar com a questão das diversas temporalidades de 

Um passo de cada vez... O documento não trata sobre atividades não 
e inteiro como APNP? No nosso 

ponto de vista, não podemos realizar migrações durante o período vigente, é 

Em termos de saúde mental há níveis diversos de perdas e sofrimento 
emocional. Muitas vezes em situações de crise é importante se manter ativo. 
Isso desfocar da crise, quebra o imobilismo e pode ser uma via de restruturação 

são da vida tende a ser mais um elemento estressor o 
que agrava outras perdas.  Penso que é oportuno algum suporte para que as 
pessoas possam tomar decisões acertadas sobre o que é melhor para elas. 
Assim, entendo que todo trancamento deve ser acompanhado de uma 
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entrevista, pq nem sempre o discurso, bem organizado de que é melhor estudar 
no ano que vem, seja de fato a melhor opção... As vezes as pessoas estão tão 
fragilizadas que elas pensam que parar e melhor e nem sempre é...

Rio de Janeiro Ok. 
Duque de Caxias Concordo.
Duque de Caxias Concordo
Volta Redonda concordo quero ter ead

Niterói NA 

Resende 

Art. 14 os currículos e PPCs precisam ser revistos baseados nestes princípios. 
Este movimento precisa ser anterior a retomada do ano letivo e ao mesmo 
tempo do planejamento dos calendário de 2020, 2021 e 2022.

Arraial do Cabo Concordo integralmente com o texto
Niterói Sem considerações.
Niterói Sem considerações.

Duque de Caxias 
as notas obtidas durante as APNPs serão contabilizadas para o cálculo do
do estudante?

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

*O semestre será concluído independente do retorno presencial e do mês de 
retorno? 
**Creio necessário ficar definido, principalmente para que os alunos tenham a 
opção de escolher se vão continuar ou não no IF,
possam ter a conclusão de "um ano letivo concluído", minimizando os prejuízos 
de atraso. As escolas que seguem o tradicional "ano letivo" não tem como 
aceitar alunos com periodicidade semestral tipo, 3º, 5º, por exemplo,; digo
caso dos cursos concomitantes.
Então é muito importante que o semestre "par" seja concluído.

Rio de Janeiro 
Sou contra o parágrafo 1º; não se deve pensar em atraso, adiamento de 
conteúdo. Ou todos repensam o conteúdo programático ou ninguém repensa.

São João de Meriti Ok 
Nilópolis Nada a sugerir ou comentar.

Realengo 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes
a integração de conteúdos e otimizar o tempo definido para o atendimento da 
carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino d
atendimento da carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos 
aos estudantes.
 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos 
PPCs e que não podem ser ofertadas de 
período de suspensão das atividades presenciais, desde que:
I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino
aprendizagem irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos compon
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades 
curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será 
formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser 
referendada pela direção de ensino do campus, apensada ao PPC e 
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entrevista, pq nem sempre o discurso, bem organizado de que é melhor estudar 
no ano que vem, seja de fato a melhor opção... As vezes as pessoas estão tão 
fragilizadas que elas pensam que parar e melhor e nem sempre é...

Concordo. 
Concordo 
concordo quero ter ead 

Art. 14 os currículos e PPCs precisam ser revistos baseados nestes princípios. 
Este movimento precisa ser anterior a retomada do ano letivo e ao mesmo 
tempo do planejamento dos calendário de 2020, 2021 e 2022.
Concordo integralmente com o texto 
Sem considerações. 
Sem considerações. 
as notas obtidas durante as APNPs serão contabilizadas para o cálculo do
do estudante? 
*O semestre será concluído independente do retorno presencial e do mês de 

 
**Creio necessário ficar definido, principalmente para que os alunos tenham a 
opção de escolher se vão continuar ou não no IF, principalmente para que eles 
possam ter a conclusão de "um ano letivo concluído", minimizando os prejuízos 
de atraso. As escolas que seguem o tradicional "ano letivo" não tem como 
aceitar alunos com periodicidade semestral tipo, 3º, 5º, por exemplo,; digo
caso dos cursos concomitantes. 
Então é muito importante que o semestre "par" seja concluído.
Sou contra o parágrafo 1º; não se deve pensar em atraso, adiamento de 
conteúdo. Ou todos repensam o conteúdo programático ou ninguém repensa.

Nada a sugerir ou comentar. 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos e otimizar o tempo definido para o atendimento da 
carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos 
aos estudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

t. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos 
PPCs e que não podem ser ofertadas de forma não presencial, durante o 
período de suspensão das atividades presenciais, desde que:
I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino
aprendizagem irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades 
curriculares; 
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será 
formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser 
referendada pela direção de ensino do campus, apensada ao PPC e 
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entrevista, pq nem sempre o discurso, bem organizado de que é melhor estudar 
no ano que vem, seja de fato a melhor opção... As vezes as pessoas estão tão 
fragilizadas que elas pensam que parar e melhor e nem sempre é... 

Art. 14 os currículos e PPCs precisam ser revistos baseados nestes princípios. 
Este movimento precisa ser anterior a retomada do ano letivo e ao mesmo 
tempo do planejamento dos calendário de 2020, 2021 e 2022. 

as notas obtidas durante as APNPs serão contabilizadas para o cálculo do CR 

*O semestre será concluído independente do retorno presencial e do mês de 

**Creio necessário ficar definido, principalmente para que os alunos tenham a 
principalmente para que eles 

possam ter a conclusão de "um ano letivo concluído", minimizando os prejuízos 
de atraso. As escolas que seguem o tradicional "ano letivo" não tem como 
aceitar alunos com periodicidade semestral tipo, 3º, 5º, por exemplo,; digo no 

Então é muito importante que o semestre "par" seja concluído. 
Sou contra o parágrafo 1º; não se deve pensar em atraso, adiamento de 
conteúdo. Ou todos repensam o conteúdo programático ou ninguém repensa. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 

de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos e otimizar o tempo definido para o atendimento da 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
os campi, poderão organizar outras estratégias de 

atendimento da carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

t. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos 

forma não presencial, durante o 
período de suspensão das atividades presenciais, desde que: 
I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino-

entes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades 

utra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será 
formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser 
referendada pela direção de ensino do campus, apensada ao PPC e 
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encaminhada à PROEN
Engenheiro Paulo de 

Frontin Concordo

Nilópolis 

Paragrafo 13º  permite pensar que seria uma reunião ou que haja aglomeração. 
Desta forma seria importante mencionar que desde de que  haja recomendação 
da OMS, Min. da Saúde atestando condições de seguranç

Engenheiro Paulo de 
Frontin De acordo

Nilópolis 

ART 13 #1 
tratamento especial em relação ao quantitativo de carga horária, prevalecendo 
uma racionalização das disciplinas e do 
 
ART 14 –
o ART 2. Este deve ser uma diretriz e não um apêndice, como está no 
documento. O fato de não estar em destaque reforça a lógica disciplinar na q
o documento foi produzido (e como a instituição ainda se pensa). A organização 
dos conteúdos deve ser transdisciplinar, transversal, interdisciplinar, e não como 
disciplina isolada. Isso tem um impacto não apenas na questão da carga 
horária, mas, sobre
nesse período de emergência.
 
ART 14 parágrafo único 

Rio de Janeiro 
O retorno vai ser muito desafiador e algo completamente inédito. Parabenizo 
pelas medidas citadas

Niterói ok 
Niterói Concordo

Rio de Janeiro Nada a declarar.

Paracambi 

Art. 13 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos Campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para 
a retomada das atividades presenciais, com 
que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades 
específicas, durante o período de realização das APNPs.
Art. 14 No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 
seguintes ações:
I - acolhim
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social. Trata
contemplando espaços de escuta e compartilh
vivenciadas no período de distanciamento físico, incluindo atividades culturais, 
palestras informativas, explicitação de protocolos de saúde e de higiene. 
Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no sentido de 
desenvolver o sentimento de pertencimento à instituição;
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento, com intuito de sensibilizar e informar 
quanto a procedimentos voltados para a promoção da saú
escolar; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs rea
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos 
conteúdos, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como pa
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de ca
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encaminhada à PROEN. 

Concordo 
Paragrafo 13º  permite pensar que seria uma reunião ou que haja aglomeração. 
Desta forma seria importante mencionar que desde de que  haja recomendação 
da OMS, Min. da Saúde atestando condições de seguranç

De acordo 
ART 13 #1 – Também as aulas práticas em seu retorno presencial receberão um 
tratamento especial em relação ao quantitativo de carga horária, prevalecendo 
uma racionalização das disciplinas e do trajeto formativo do estudante.

– Este deve ser a parte principal do documento e, portanto, deveria ser 
o ART 2. Este deve ser uma diretriz e não um apêndice, como está no 
documento. O fato de não estar em destaque reforça a lógica disciplinar na q
o documento foi produzido (e como a instituição ainda se pensa). A organização 
dos conteúdos deve ser transdisciplinar, transversal, interdisciplinar, e não como 
disciplina isolada. Isso tem um impacto não apenas na questão da carga 
horária, mas, sobretudo, no aspecto formativo do estudante 
nesse período de emergência. 

ART 14 parágrafo único – Excluir. 
O retorno vai ser muito desafiador e algo completamente inédito. Parabenizo 
pelas medidas citadas 

ncordo 
Nada a declarar. 
Art. 13 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos Campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para 
a retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes 
que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades 
específicas, durante o período de realização das APNPs. 
Art. 14 No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 
seguintes ações: 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social. Trata-se de propiciar um tempo inicial para acolhida, 
contemplando espaços de escuta e compartilhamento de experiências 
vivenciadas no período de distanciamento físico, incluindo atividades culturais, 
palestras informativas, explicitação de protocolos de saúde e de higiene. 
Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no sentido de 

nvolver o sentimento de pertencimento à instituição; 
momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 

devem ser adotados no acolhimento, com intuito de sensibilizar e informar 
quanto a procedimentos voltados para a promoção da saú

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs rea
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos 
conteúdos, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
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Paragrafo 13º  permite pensar que seria uma reunião ou que haja aglomeração. 
Desta forma seria importante mencionar que desde de que  haja recomendação 
da OMS, Min. da Saúde atestando condições de segurança para tal. 

Também as aulas práticas em seu retorno presencial receberão um 
tratamento especial em relação ao quantitativo de carga horária, prevalecendo 

trajeto formativo do estudante. 

Este deve ser a parte principal do documento e, portanto, deveria ser 
o ART 2. Este deve ser uma diretriz e não um apêndice, como está no 
documento. O fato de não estar em destaque reforça a lógica disciplinar na qual 
o documento foi produzido (e como a instituição ainda se pensa). A organização 
dos conteúdos deve ser transdisciplinar, transversal, interdisciplinar, e não como 
disciplina isolada. Isso tem um impacto não apenas na questão da carga 

tudo, no aspecto formativo do estudante – em geral – e 

O retorno vai ser muito desafiador e algo completamente inédito. Parabenizo 

Art. 13 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos Campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para 

especial atenção aos estudantes 
que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades 

 
Art. 14 No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 

ento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 

se de propiciar um tempo inicial para acolhida, 
amento de experiências 

vivenciadas no período de distanciamento físico, incluindo atividades culturais, 
palestras informativas, explicitação de protocolos de saúde e de higiene. 
Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no sentido de 

 
momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 

devem ser adotados no acolhimento, com intuito de sensibilizar e informar 
quanto a procedimentos voltados para a promoção da saúde da comunidade 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos 
conteúdos, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 

ra realização das adaptações curriculares necessárias 
 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

rga horária presencial descrita no inciso III será definida 
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em função da organização dos calendários acadêmicos.
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 4º.

Volta Redonda 

A carga horário da atividade não presencial pode ser a mesma (matérias dadas 
em laboratórios não precisam ser ofertadas agora) para que com o retorno as 
atividades presenciais não fique 

Arraial do Cabo estratégias bem elaboradas

Duque de Caxias 

Art 13 V -
competentes.
Art 14 A IS 1 / 2017 da ainda Proet usa o termo "Plano de curso" para os cursos 
técnicos, ao 
Duque de Caxias)

Rio de Janeiro Concordo plenamente com o artigo.
Volta Redonda CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Artigo 13:
 
Inciso IV: Preocupação 
faremos essas adaptações no Sigaa e no retorno presencial. Serão muitas 
alterações de rotina, talvez inviáveis de registrar simultaneamente.
 
Parágrafo 1º: Como ofertar a reposição de aulas em um campus pe
poucos laboratórios?

São Gonçalo 

(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo)
Nova redação: 
 
Art. 10º Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares, inspirados nas experiê
APNPs, com a participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a 
fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo definido para o 
atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. As coordenações d
CoTP, apoiadas pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras 
estratégias de atendimento da carga horária, desde que não acarretem 
prejuízos pedagógicos aos estudantes.

Arraial do Cabo 

Perfeito. Em nome d
IFRJ de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos 
a retomada do calendário através das APNPs.

Realengo 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas 
seguintes ações:
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social;
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedime
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais;
IV - avali
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos programados 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica,
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos.
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em função da organização dos calendários acadêmicos. 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA
consonância com o preconizado no § 7º do art. 4º. 
A carga horário da atividade não presencial pode ser a mesma (matérias dadas 
em laboratórios não precisam ser ofertadas agora) para que com o retorno as 
atividades presenciais não fique sobrecarregado 
estratégias bem elaboradas 

- (...) protocolos vigentes definidos por autoridades sanitárias 
competentes. 
Art 14 A IS 1 / 2017 da ainda Proet usa o termo "Plano de curso" para os cursos 
técnicos, ao invés de PPC´s, usado apenas nos cursos de graduação. (Campus 
Duque de Caxias) 
Concordo plenamente com o artigo. 
CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA
Artigo 13: 

Inciso IV: Preocupação com a logística dessas manobras curriculares, como 
faremos essas adaptações no Sigaa e no retorno presencial. Serão muitas 
alterações de rotina, talvez inviáveis de registrar simultaneamente.

Parágrafo 1º: Como ofertar a reposição de aulas em um campus pe
poucos laboratórios? 
(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo) 
Nova redação:  

Art. 10º Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares, inspirados nas experiê
APNPs, com a participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a 
fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo definido para o 
atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. As coordenações de curso, juntamente com docentes e a 
CoTP, apoiadas pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras 
estratégias de atendimento da carga horária, desde que não acarretem 
prejuízos pedagógicos aos estudantes. 
Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do 
IFRJ de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos 
a retomada do calendário através das APNPs. 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas 
seguintes ações: 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social; 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedime
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

ação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos. 
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§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

A carga horário da atividade não presencial pode ser a mesma (matérias dadas 
em laboratórios não precisam ser ofertadas agora) para que com o retorno as 

(...) protocolos vigentes definidos por autoridades sanitárias 

Art 14 A IS 1 / 2017 da ainda Proet usa o termo "Plano de curso" para os cursos 
invés de PPC´s, usado apenas nos cursos de graduação. (Campus 

CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA 

com a logística dessas manobras curriculares, como 
faremos essas adaptações no Sigaa e no retorno presencial. Serão muitas 
alterações de rotina, talvez inviáveis de registrar simultaneamente. 

Parágrafo 1º: Como ofertar a reposição de aulas em um campus pequeno, com 

Art. 10º Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares, inspirados nas experiências exitosas das 
APNPs, com a participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a 
fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo definido para o 

e curso, juntamente com docentes e a 
CoTP, apoiadas pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras 
estratégias de atendimento da carga horária, desde que não acarretem 

os responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do 
IFRJ de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

ação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 

nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 

 
atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 



Pró

 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.
 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdiscipl
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os colegiados do
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes.

Realengo 

Art 14 aparenta gerar aglomeração.
Já poderá ou 
momento anterior?
 
Desculpe se li erroneamente.

Realengo 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 
seguintes ações:
I - acolhimento e reintegração de servidores, terc
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social;
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para real
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga hor
em função da organização dos calendários acadêmicos.
 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.
 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes discip
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes.

Realengo Concordo
Realengo concordo

Rio de Janeiro 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da c

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 

executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdiscipl
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes. 
Art 14 aparenta gerar aglomeração. 
Já poderá ou na parte de acolhimento com normas de segurança é algo de 
momento anterior? 

Desculpe se li erroneamente. 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 
seguintes ações: 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social; 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
onsonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes. 
Concordo 
concordo 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
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§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 

s cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 

na parte de acolhimento com normas de segurança é algo de 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 

eirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 

de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 

ização das adaptações curriculares necessárias 
 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

ária presencial descrita no inciso III será definida 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 

linas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
campi, poderão organizar outras estratégias de 

atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 



Pró

 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes.
 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do eg
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades 
curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados c
com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do 
campus, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.

Realengo 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atend
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógico
estudantes.

Niterói 

Garantir a efetiva realização do “momento formativo para os servidores a 
respeito dos procedimentos que devem ser adotados no acolhimento aos 
estudantes e familiares”; investir na efetiva realização das “atividades 
pedagógicas mu
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas”.

Niterói 

Muito boa a iniciativa de promover a socialização no Campus Niterói e a 
preocupação com a segurança sanitária. Situaçõ
diante da fragilidade da vida e da saúde mental / emocional, física, financeira, 
além do distanciamento social e as novas práticas de aprendizagem.

Realengo 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as
seguintes ações:
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social;
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procediment
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais;
IV - avaliaç
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos programados no
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, c
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
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Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 

antes. 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades 
curriculares; 
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, 
com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do 
campus, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógico
estudantes. 
Garantir a efetiva realização do “momento formativo para os servidores a 
respeito dos procedimentos que devem ser adotados no acolhimento aos 
estudantes e familiares”; investir na efetiva realização das “atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas”.
Muito boa a iniciativa de promover a socialização no Campus Niterói e a 
preocupação com a segurança sanitária. Situações de extrema dificuldade 
diante da fragilidade da vida e da saúde mental / emocional, física, financeira, 
além do distanciamento social e as novas práticas de aprendizagem.
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as
seguintes ações: 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social; 

momento formativo para os servidores a respeito dos procediment
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos. 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

333 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

resso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades 

requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 

om APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, 
com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 

Garantir a efetiva realização do “momento formativo para os servidores a 
respeito dos procedimentos que devem ser adotados no acolhimento aos 
estudantes e familiares”; investir na efetiva realização das “atividades 

ltidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas”. 
Muito boa a iniciativa de promover a socialização no Campus Niterói e a 

es de extrema dificuldade 
diante da fragilidade da vida e da saúde mental / emocional, física, financeira, 
além do distanciamento social e as novas práticas de aprendizagem. 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

ão do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 

s diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 

 
atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 



Pró

 

 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela ex
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.
 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplin
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os colegiados dos 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes.

Realengo 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizandoprejuízos p
estudantes.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Cada instituição tem autonomia para construir suas estratégias. O importante é 
o cumprimento da carga horária mínima anual de 800h

Realengo 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser p
seguintes ações:
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social;
II - momento formativo para os servidores a respeito do
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos p
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos.
 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs s
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.
 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e t
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
 
Parágrafo único. Os c
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
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§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplin
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes. 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 

ra o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizandoprejuízos pedagógicos aos 
estudantes. 
Cada instituição tem autonomia para construir suas estratégias. O importante é 
o cumprimento da carga horária mínima anual de 800h 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser p
seguintes ações: 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social; 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs s
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
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§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 

cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 

organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 

edagógicos aos 

Cada instituição tem autonomia para construir suas estratégias. O importante é 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 

s procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 

rogramados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 

 
atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
ransdisciplinares, com a 

participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 

olegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 



Pró

 

estudantes.

Arraial do Cabo Nada a acrescentar.

Realengo 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdo
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes.
 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e polit
curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, 
com a justificat
campus, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.

Rio de Janeiro 
Sempre acentuar o caráter obrigatoriamente gradual destas ações, com um 
progressivo retorno aos ritmos acadêmicos anteriores à  pande

Realengo Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito.

Niterói 

Art. 13  
I- 
SUGESTÃO: o acolhimento e reintegração, quando for possível o retorno 
presencial, deverá ser desenvolvido por toda comunidade escolar em um 
esforço coletivo de perceber as dem
direção ou setor de saúde as orientações sobre os protocolos sanitários. 
Aqueles campi que não tiverem condições de observar as regras sanitárias 
serão prioridades da reitoria para viabilizar os recursos e medidas
para adequação
 
III- 
SUGESTÃO: Considerando que as APNPs não serão aulas letivas não haverá 
necessidade dessa reposição, mas caso haja deverão ser orientadas pelo 
próprio docente com apoio da direção de ensino.
 
§ 1º  
SUGESTÃO: SUPRIMIR ESTE I

Realengo 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar o
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes.
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estudantes. 

Nada a acrescentar. 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
tendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 

estudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades 
curriculares; 
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, 
com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do 
campus, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 
Sempre acentuar o caráter obrigatoriamente gradual destas ações, com um 
progressivo retorno aos ritmos acadêmicos anteriores à  pande
Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito. 

SUGESTÃO: o acolhimento e reintegração, quando for possível o retorno 
presencial, deverá ser desenvolvido por toda comunidade escolar em um 
esforço coletivo de perceber as demandas de profissionais e alunos. Cabendo a 
direção ou setor de saúde as orientações sobre os protocolos sanitários. 
Aqueles campi que não tiverem condições de observar as regras sanitárias 
serão prioridades da reitoria para viabilizar os recursos e medidas
para adequação 

SUGESTÃO: Considerando que as APNPs não serão aulas letivas não haverá 
necessidade dessa reposição, mas caso haja deverão ser orientadas pelo 
próprio docente com apoio da direção de ensino. 

SUGESTÃO: SUPRIMIR ESTE INCISO. 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 

integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar o
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes. 
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Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 

s abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
tendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
écnica das unidades 

requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, 

iva pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do 

Sempre acentuar o caráter obrigatoriamente gradual destas ações, com um 
progressivo retorno aos ritmos acadêmicos anteriores à  pandemia. 

SUGESTÃO: o acolhimento e reintegração, quando for possível o retorno 
presencial, deverá ser desenvolvido por toda comunidade escolar em um 

andas de profissionais e alunos. Cabendo a 
direção ou setor de saúde as orientações sobre os protocolos sanitários. 
Aqueles campi que não tiverem condições de observar as regras sanitárias 
serão prioridades da reitoria para viabilizar os recursos e medidas necessárias 

SUGESTÃO: Considerando que as APNPs não serão aulas letivas não haverá 
necessidade dessa reposição, mas caso haja deverão ser orientadas pelo 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 

integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
utras estratégias de 

atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 



Pró

 

 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade pro
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspec
curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de c
com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do 
campus, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.Art. 15º A reorganização 
prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:
I. adiamento de disciplinas de caráter práti
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver 
o adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos post
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação ofi
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial.
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou 
para semestre complementar, será disponibiliza
de disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 18º Para o desen
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.

Arraial do Cabo O retorno as atividades presenciais devem atender ao explicit

Duque de Caxias 

sugestão:
Inclusão de um outro inciso I:
I - Planejamento das atividades de retorno e a construção de um plano local, 
mediado pela comissão local e comissão central, que descreva as principais 
ações e estratégias a serem tomadas.

Realengo 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 
seguintes ações:
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distancia
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
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DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades 
curriculares; 
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de c
com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do 
campus, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.Art. 15º A reorganização 
prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver 
o adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos post
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou 
para semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes 
de disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. 
O retorno as atividades presenciais devem atender ao explicit
sugestão: 
Inclusão de um outro inciso I: 

Planejamento das atividades de retorno e a construção de um plano local, 
mediado pela comissão local e comissão central, que descreva as principais 
ações e estratégias a serem tomadas. 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 
seguintes ações: 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 

mento social; 
momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 

devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
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DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

vocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 

de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
tiva integrada e politécnica das unidades 

requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, 
com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do 
campus, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.Art. 15º A reorganização 
prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas: 

co, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
cial à comunidade informando a 

reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou 
do um novo período de ajustes 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

volvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

O retorno as atividades presenciais devem atender ao explicito acima. 

Planejamento das atividades de retorno e a construção de um plano local, 
mediado pela comissão local e comissão central, que descreva as principais 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
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foram ofertadas sob a
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo co
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos.
 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interd
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes

Realengo 

Art. 12º No retorno 
seguintes ações:
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social;
II - momento for
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o perí
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para c
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações volta
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos.
 
§ 2º A referência para o cômp
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.
 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas mul
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária pr
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
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foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA.

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 

afo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 
seguintes ações: 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social; 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para c
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
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forma de APNPs durante o período de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 

rrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 

 
atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
isciplinares e transdisciplinares, com a 

participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 

afo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 

das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 

mativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
odo de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 

 
das à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 

uto da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
tidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 

participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
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estudantes.

Rio de Janeiro Não há contribuições nesta parte.

Pinheiral 

Sim a higiene válido as atividades interdisciplinares, transdicciplinares e 
multidisciplinar, p os há  assuntos que se comunicar entre si e dá perfeitamente 
para os profissionais dessas áreas trabalharem
bem como no processo avaliativo.

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspens
abertura de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx 
sendo acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o 
presencial no âmbito dos campi do IFRJ.
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for 
possível ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por per
complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 
período de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualqu
de rendimento escolar;
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante anális
(caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente; 
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas dos cursos;
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de 
aprendizagem propostos no planejamento das mesmas, em consonância com 
os componentes curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à 
equipe docente, com apoio da 
manter contato com os estudantes e incentivá
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH 
de APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
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estudantes. 

Não há contribuições nesta parte. 
Sim a higiene válido as atividades interdisciplinares, transdicciplinares e 
multidisciplinar, p os há  assuntos que se comunicar entre si e dá perfeitamente 
para os profissionais dessas áreas trabalharem juntos, bem como no trabalho e 
bem como no processo avaliativo. 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou 
abertura de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx 
sendo acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o 
presencial no âmbito dos campi do IFRJ. 

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for 
possível ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por per
complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 
período de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente 
de rendimento escolar; 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente;  

s componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas dos cursos; 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de 

agem propostos no planejamento das mesmas, em consonância com 
os componentes curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
ando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 

temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à 
equipe docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, 
manter contato com os estudantes e incentivá-los a permanecer nos estudos.

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH 
de APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
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Sim a higiene válido as atividades interdisciplinares, transdicciplinares e 
multidisciplinar, p os há  assuntos que se comunicar entre si e dá perfeitamente 

juntos, bem como no trabalho e 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 

ão dos que não podem ser oferecidos. Ou 
abertura de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx 
sendo acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for 
possível ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
er momento, sem prejuízo ao seu coeficiente 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
e das situações locais específicas. 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 

s componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de 

agem propostos no planejamento das mesmas, em consonância com 
os componentes curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
ando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 

temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à 

CoTP e da gestão pedagógica do campus, 
los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH 
de APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 
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§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e 
poderá ser implementado após a concordância da mesma. 
 
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 
 
Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, r
a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 
especificidades e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e d
contribuir para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendiza
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de f
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e 
competências do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o 
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto perman
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretriz
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
 
§ 5º Cabe ao
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu 
decidam e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do 
PPC de cada curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no 
Plano de At
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais qu
possuem equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de 
internet; 
II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar 
junto com os est

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e 

poderá ser implementado após a concordância da mesma. 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
o de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 

acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e 
a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 
especificidades e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não 
contribuir para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendiza

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e 
competências do educando previstos nos PPCs dos cursos;

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto perman
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, 
decidam e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do 
PPC de cada curso, registrando-se o parecer colegiado em ata.

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no 
Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais qu
possuem equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de 

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar 
junto com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as 
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O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e 
poderá ser implementado após a concordância da mesma.  

- APNPs 

se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
o de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 

acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 

espeitando a flexibilidade e 
a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
e qualidade, bem como, não 

contribuir para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 

orma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e 
competências do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

es estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 

docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 

nível de competência, avaliem, 
decidam e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do 

se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que 
possuem equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de 

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar 

udantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as 



Pró

 

orientações sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos 
professores, mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo 
ser desenvolvidas de forma disci
transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.
 
§ 10º Para atender o previsto no pará
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os 
objetivos indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações 
técnico-pedagógica
SIGAA do planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas 
diretrizes.
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fund
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades 
de recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da 
carga horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de 
Covid-19. 
 
§ 14º Os componentes curriculares que nã
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados 
para a oferta somente quando for possível o retorno às atividades presen
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, 
serão adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no 
âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, 
devidamente justificadas e
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino 
terão seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um pla
estudos individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas 
APNPs com apoio da equipe multiprofissional, quando necessário.
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializ
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de 
cursos e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer 
às diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Cu
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que 
dispõem de mesma dipl
validação das práticas profissionais de estágio.
 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
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orientações sanitárias. 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos 
professores, mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo 
ser desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os 
objetivos indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações 
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no 

SIGAA do planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas 
diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e 
de recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da 
carga horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de 

19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados 
para a oferta somente quando for possível o retorno às atividades presen

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, 
serão adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no 
âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, 
devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias.

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino 
terão seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um pla
estudos individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas 
APNPs com apoio da equipe multiprofissional, quando necessário.

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de 
cursos e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer 
às diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Cu
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que 
dispõem de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a 
validação das práticas profissionais de estágio. 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 
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§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos 
professores, mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo 

plinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

grafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os 

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações 
s e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no 

SIGAA do planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
amentadas por orientações de autoridades 

sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e 

de recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da 
carga horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de 

o puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados 
para a oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, 
serão adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no 
âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, 

registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino 
terão seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de 
estudos individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas 
APNPs com apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
ados, a aplicação da substituição por APNPs deve 

constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de 
cursos e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer 
às diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 

CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que 
omação deverão definir em conjunto a organização e a 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 



Pró

 

 
§ 1º O SIGAA perman
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digita
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
uso adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguir
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação 
entre estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar 
um senso de comunidade virtual; 
III - orienta
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com liv
obras de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislaçõ
correlatas); 
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação entre o 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no 
horário da turma da disciplina em que o
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com 
os objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando 
o prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para 
as atividades síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 
 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de 
retorno presencial.
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§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digita
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
uso adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação 
entre estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 

lógicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;
organização de atividades que permitam orientações e interações com os 

estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar 
um senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para 
obras de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislaçõ
correlatas);  

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no 
horário da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com 
os objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

ma Virtual - SIGAA. 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando 
o prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para 

tividades síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 

do(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de 
retorno presencial. 
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ece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação 
entre estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 

aprendizagem a serem utilizados; 
organização de atividades que permitam orientações e interações com os 

estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar 

ção aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
re acesso, links para 

obras de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o 

registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 
docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 

orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no 
aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com 

chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando 
o prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 

 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 

com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de 



Pró

 

 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico 
qualitativo da participação e do desempenho dos estudantes frente
de aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o 
resultado devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos 
variados e a distribuição das atividades avaliativas de mo
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos 
estudantes.
 
§ 3º Recomendam
diversificadas (pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, 
diário de 
escrita como instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomenda
momentos, durante o período de atividades, para o docente junto c
discentes avaliarem o processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues 
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período d
das APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o 
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em 
contrário.
 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
ofertados em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
que as APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no 
PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os 
tempos, os espaços e as identidades dos e
singularidades dessas modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a 
reposição das atividades e das estratégias de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade 
ou impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por 
tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a 
coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise 
do caso e das condições existentes, par
individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de materiais aos 
estudantes nessas condições, observando
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§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico 
qualitativo da participação e do desempenho dos estudantes frente
de aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o 
resultado devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos 
variados e a distribuição das atividades avaliativas de mo
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos 
estudantes. 

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e 
diversificadas (pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, 

 bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova 
escrita como instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular 
momentos, durante o período de atividades, para o docente junto c
discentes avaliarem o processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento 
das APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em 
contrário. 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos 

rtados em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
que as APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no 
PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os 
tempos, os espaços e as identidades dos educandos, bem como as 
singularidades dessas modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a 
reposição das atividades e das estratégias de recuperação, quando necessário.

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por 

tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a 
coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise 
do caso e das condições existentes, para definir planos de estudos 
individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de materiais aos 
estudantes nessas condições, observando-se as medidas de segurança 
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§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico 
qualitativo da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos 
de aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos 
do a evitar sua 

concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e 
diversificadas (pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, 

bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova 
 

se inserir no planejamentodo componente curricular 
momentos, durante o período de atividades, para o docente junto com os 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 

em prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social. 

e excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento 
das APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 

objetivo de assegurar condições de 
aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos 

rtados em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se 
que as APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no 
PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os 

ducandos, bem como as 
singularidades dessas modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a 
reposição das atividades e das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por 

tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a 
coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise 

a definir planos de estudos 
individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de materiais aos 

se as medidas de segurança 
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recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus re
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades 
específicas que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniõ
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas.
 
Art. 9º As Coordenações Técnico
manter um canal de comunicação permanente
responsáveis legais, visando ao atendimento acolhedor. 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
formas – 
orientando os estudantes e doc
mesmos.
 
 
DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consi
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio da
direções de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades 
específicas para a retomada das atividades presenciais, com especial atenção 
aos estudantes que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras 
necessidades específicas,
 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 
seguintes ações:
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psic
distanciamento social;
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades prá
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da for
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organi
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.
 
Art. 13º No retorno pre
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recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades 
específicas que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas. 

Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão 
manter um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus 
responsáveis legais, visando ao atendimento acolhedor.  
§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras 

 os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 
orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos 
mesmos. 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio da
direções de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades 
específicas para a retomada das atividades presenciais, com especial atenção 
aos estudantes que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras 
necessidades específicas, durante o período de realização das APNPs.

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 
seguintes ações: 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social; 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades prá
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 

aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos. 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
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sponsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades 
específicas que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
es dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 

demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 

APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão 
com os estudantes e seus 

 
mediante relatos dos estudantes, entre outras 

os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 
entes e fornecendo formas de acolhimento aos 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
deradas como efetivo trabalho escolar e a carga 

horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das 
direções de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades 
específicas para a retomada das atividades presenciais, com especial atenção 
aos estudantes que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras 

durante o período de realização das APNPs. 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
ossociais e cognitivos do 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 

aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 

 
atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

sencial, os cursos poderão organizar atividades 
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pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e o
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horá
estudantes.
 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela imposs
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estud
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades 
curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, 
com a justificativa pertinente, a ser ref
campus, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.
 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver 
o adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras dis
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização 
de forma não presencial.
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou 
para semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes 
de disciplinas.
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instruciona
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades 

culares; 
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, 
com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do 
campus, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver 
o adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou 
para semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes 
de disciplinas.  
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

344 

pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 

timizar o tempo definido 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 

ria, minimizando prejuízos pedagógicos aos 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 

ibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades 

requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, 

erendada pela direção de ensino do 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
ciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 

das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou 
para semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
das APNPs, de acordo com a 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 

is, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 



Pró

 

Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se 
fizerem necessárias ao desenvolvimento d
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários 
resguardados seu
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril 
de 2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impress
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por 
servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, 
por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente 
poderá ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso 
contrário, poderão ser aplicadas
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró
colegiados 
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados 
dos cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN.

Realengo 

É importan
vista os problemas gerados no pós
disciplinas incompletas no currículo, o que pode acumular e dificultar a 
conclusão do curso.

Pinheiral 

Sim a higiene válido as atividades interdisciplinares, transdicciplinares e 
multidisciplinar, p os há  assuntos que se comunicar entre si e dá perfeitamente 
para os profissionais dessas áreas trabalharem juntos, bem como no trabalho e 
bem como no processo avalia

Pinheiral 

Sim a higiene válido as atividades interdisciplinares, transdicciplinares e 
multidisciplinar, p os há  assuntos que se comunicar entre si e dá perfeitamente 
para os profissionais dessas áreas trabalharem juntos, bem como no trabalho e 
bem como no processo avaliativo.

Rio de Janeiro 

E FUNDAMENTAL QUE LEMBREMOS  SER O SIGAA UMA FERRAMENTA DE 
REGISTRO DAS DECISÕES POLÍTICO PEDAGÓGICAS  DA INSTITUIÇÃO. 
ELE NÃO DEVE NOS ENGESSAR, MAS VIABILIZAR AS DECISÕES 
INSTITUCIONAIS

Engenheiro Paulo de 
Frontin Nada a acrescentar

Realengo Concordo!

Realengo 

Artigo 14
Não deve ser possível cortar parte de uma disciplina. Isso pode gerar alguns 
problemas curriculares ao longo do curso, pós
estudantes com disciplinas incompletas no
serem interdisciplinares, mas não se pode perder de vista os problemas gerados 
no pós-pandemia.

Realengo 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdiscipli
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo úni
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se 
fizerem necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril 
de 2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por 

r do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, 
por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente 
poderá ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso 
contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), 
colegiados de cursos e Coordenações de Integração Escola

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados 
dos cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 
É importante que as APNPs sejam interdisciplinares, mas não se pode perder de 
vista os problemas gerados no pós-pandemia, no sentido de termos várias 
disciplinas incompletas no currículo, o que pode acumular e dificultar a 
conclusão do curso. 

higiene válido as atividades interdisciplinares, transdicciplinares e 
multidisciplinar, p os há  assuntos que se comunicar entre si e dá perfeitamente 
para os profissionais dessas áreas trabalharem juntos, bem como no trabalho e 
bem como no processo avaliativo. 
Sim a higiene válido as atividades interdisciplinares, transdicciplinares e 
multidisciplinar, p os há  assuntos que se comunicar entre si e dá perfeitamente 
para os profissionais dessas áreas trabalharem juntos, bem como no trabalho e 

como no processo avaliativo. 
E FUNDAMENTAL QUE LEMBREMOS  SER O SIGAA UMA FERRAMENTA DE 
REGISTRO DAS DECISÕES POLÍTICO PEDAGÓGICAS  DA INSTITUIÇÃO. 
ELE NÃO DEVE NOS ENGESSAR, MAS VIABILIZAR AS DECISÕES 
INSTITUCIONAIS 

Nada a acrescentar 
Concordo! 
Artigo 14 
Não deve ser possível cortar parte de uma disciplina. Isso pode gerar alguns 
problemas curriculares ao longo do curso, pós-pandemia, ao termos vários 
estudantes com disciplinas incompletas no currículo. É importante as APNPs 
serem interdisciplinares, mas não se pode perder de vista os problemas gerados 

pandemia. 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes. 
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Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
s direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 

previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril 
de 2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 

o e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por 

r do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, 
por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente 
poderá ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso 

as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

reitoria de Extensão (PROEX), 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados 
dos cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 

te que as APNPs sejam interdisciplinares, mas não se pode perder de 
pandemia, no sentido de termos várias 

disciplinas incompletas no currículo, o que pode acumular e dificultar a 

higiene válido as atividades interdisciplinares, transdicciplinares e 
multidisciplinar, p os há  assuntos que se comunicar entre si e dá perfeitamente 
para os profissionais dessas áreas trabalharem juntos, bem como no trabalho e 

Sim a higiene válido as atividades interdisciplinares, transdicciplinares e 
multidisciplinar, p os há  assuntos que se comunicar entre si e dá perfeitamente 
para os profissionais dessas áreas trabalharem juntos, bem como no trabalho e 

E FUNDAMENTAL QUE LEMBREMOS  SER O SIGAA UMA FERRAMENTA DE 
REGISTRO DAS DECISÕES POLÍTICO PEDAGÓGICAS  DA INSTITUIÇÃO. 
ELE NÃO DEVE NOS ENGESSAR, MAS VIABILIZAR AS DECISÕES 

Não deve ser possível cortar parte de uma disciplina. Isso pode gerar alguns 
pandemia, ao termos vários 

currículo. É importante as APNPs 
serem interdisciplinares, mas não se pode perder de vista os problemas gerados 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
nares e transdisciplinares, com a 

participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 

co. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 



Pró

 

Realengo 

Art. 12º No retorno das ativ
seguintes ações:
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social;
II - momento formativo p
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; III 
aos estudantes para a realização das atividades práticas que não foram 
ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de su
presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuida
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante;
V - atividades e orientações voltadas à segu
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos.
§ 2º A referência para o cômputo da carga
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinar
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PP
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes.

Rio de Janeiro Sem contribuições
Engenheiro Paulo de 

Frontin CONCORDO

Volta Redonda 
Art. 14 Neste caso, o Anexo 1 deve ser revisto para abranger essas 
possibilidades também.

Duque de Caxias De acordo.

Pinheiral 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser 
seguintes ações:
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social;
II - momento formativo para os servidores a respeito d
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidad
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos.
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs se
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 
seguintes ações: 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social; 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; III 
aos estudantes para a realização das atividades práticas que não foram 
ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de su
presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuida
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos. 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes. 

ontribuições 

CONCORDO 
Art. 14 Neste caso, o Anexo 1 deve ser revisto para abranger essas 
possibilidades também. 
De acordo. 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser 
seguintes ações: 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social; 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidad
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos. 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs se
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
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idades presenciais, devem ser priorizadas as 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 

ara os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; III - orientação 
aos estudantes para a realização das atividades práticas que não foram 

spensão das aulas 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 

 
rança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 

horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
es, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 

participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 

Art. 14 Neste caso, o Anexo 1 deve ser revisto para abranger essas 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 

os procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 

programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 

 
atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 



Pró

 

consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e tra
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os cole
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizandoprejuízos pedagógicos aos 
estudantes.

Niterói 

SUGESTÃO: o acolhimento, quando for 
ser desenvolvido por toda comunidade escolar em um esforço coletivo de 
perceber as demandas de profissionais e alunos. Cabendo a direção ou setor de 
saúde as orientações sobre os protocolos sanitários. Aqueles campi qu
tiverem condições de observar as regras sanitárias serão prioridades da reitoria 
para viabilizar os recursos e medidas necessárias para adequação
reintegração 
publicos federais. (lei 
 
SUGESTÃO: Considerando que as APNPs não serão aulas letivas não haverá 
necessidade dessa reposição, mas caso haja deverão ser orientadas pelo 
próprio docente com apoio da direção de ensino.
 
SUGESTÃO: SUPRIMIR paragrafo 1º do art. 13.

Realengo 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 
seguintes ações:
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento socia
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de A
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos.
 
§ 2º A ref
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.
 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar ativida
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes.
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizandoprejuízos pedagógicos aos 
estudantes. 
SUGESTÃO: o acolhimento, quando for possível o retorno presencial, deverá 
ser desenvolvido por toda comunidade escolar em um esforço coletivo de 
perceber as demandas de profissionais e alunos. Cabendo a direção ou setor de 
saúde as orientações sobre os protocolos sanitários. Aqueles campi qu
tiverem condições de observar as regras sanitárias serão prioridades da reitoria 
para viabilizar os recursos e medidas necessárias para adequação
reintegração - palavra com significado no texto diferente da lei dos servidores 
publicos federais. (lei 8112/90) 

SUGESTÃO: Considerando que as APNPs não serão aulas letivas não haverá 
necessidade dessa reposição, mas caso haja deverão ser orientadas pelo 
próprio docente com apoio da direção de ensino. 

SUGESTÃO: SUPRIMIR paragrafo 1º do art. 13. 
rt. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 

seguintes ações: 
acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 

como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social; 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 
de aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar ativida
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
studantes. 
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Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
nsdisciplinares, com a 

participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 

giados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizandoprejuízos pedagógicos aos 

possível o retorno presencial, deverá 
ser desenvolvido por toda comunidade escolar em um esforço coletivo de 
perceber as demandas de profissionais e alunos. Cabendo a direção ou setor de 
saúde as orientações sobre os protocolos sanitários. Aqueles campi que não 
tiverem condições de observar as regras sanitárias serão prioridades da reitoria 
para viabilizar os recursos e medidas necessárias para adequação 

palavra com significado no texto diferente da lei dos servidores 

SUGESTÃO: Considerando que as APNPs não serão aulas letivas não haverá 
necessidade dessa reposição, mas caso haja deverão ser orientadas pelo 

rt. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
PNPs durante o período de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos 

no próximo, para continuidade 
e finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 

 
e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 

erência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
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15. DÉCIMO ITEM DO QUESTIONÁRIO
 

DAS POSSIBILIDADES DE
CONTEXTO DE SUSPENSÃ
Art. 15 No contexto da excepcionalidade
cursos poderão aprovar a reorganização
não podem ser ofertadas de forma
atividades presenciais, desde que:
I. não represente quaisquer perdas
estudantes;   
II. não altere a carga horária dos
III. não comprometa a identidade
IV. não inviabilize a perspectiva
V. a disciplina não configure como
Parágrafo único. O registro destas
ata pelo colegiado de curso, com
de ensino do campus, apensada
Art. 16 A reorganização prevista
I. adiamento de disciplinas de
de forma não presencial;   
II. antecipação de disciplinas
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conte
posteriormente e de forma incorporada
extracurriculares.  Parágrafo
divulgação oficial à comunidade
impossibilidade de serem realizadas
Art. 17 No calendário acadêmico
período de ajustes de disciplinas.
Art. 18 A reorganização prevista
necessidade de tramitação de PPC
 

Paracambi Nada a acrescentar.
Paracambi S/C. 

São João de Meriti Não há comentários sobre.

Nilópolis 

No segundo inciso do artigo 15º 
componentes curriculares nesse momento e no modelo de Ensino Remoto?
No terceiro inciso do mesmo artigo 
contexto mundial?
 
No artigo 16º é preciso repensar os pré requisitos das disci
fazer a adequação.

Rio de Janeiro 

(sugestão) I. priorização das disciplinas teóricas, com adiamento de disciplinas de 
caráter prático, quando elas não puderem ser desenvolvidas de forma não 
presencial;

Arraial do Cabo Li e estou de 

Nilópolis 

Artigo 15. Ítem V: No caso das disciplinas completamente experimentais do 
Bacharel em Química, elas obrigatoriamente terão que ser realocadas pra frente. 
Mas muitas vezes elas são pré
ítem V fica complicado neste caso.

Rio de Janeiro Não tenho observações a fazer.
Arraial do Cabo Discordo 
Rio de Janeiro Deverá ser dada a oportunidade para o trancamento de disciplinas, já que o 
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
ITEM DO QUESTIONÁRIO DO LIME SURVEY 

DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS
ÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS   

excepcionalidade provocada pela pandemia, os
reorganização da oferta de disciplinas previstas 

forma não presencial,  durante o período de
que:   

perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem

dos componentes curriculares prevista no PPC;
identidade do curso e o perfil do egresso previsto no

perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
como pré-requisito para outra disciplina.   

destas disciplinas a serem reorganizadas será 
com a justificativa pertinente, a ser referendada

apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.      
prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

de caráter prático, quando elas não puderem ser

disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando
ticas;   

conteúdos complementares de cunho prático sejam
incorporada a outras disciplinas ou por meio

grafo único. O coordenador do curso deverá
comunidade informando a reorganização das disciplinas

realizadas de forma não presencial.   
acadêmico de graduação para  2020.1, será disponibilizado

disciplinas.   
prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente,

PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos.

Nada a acrescentar. 

Não há comentários sobre. 
No segundo inciso do artigo 15º - Como não alterar a carga horária dos 
componentes curriculares nesse momento e no modelo de Ensino Remoto?
No terceiro inciso do mesmo artigo - Como não alterar o perfil do egresso nesse 
contexto mundial? 

No artigo 16º é preciso repensar os pré requisitos das disci
fazer a adequação. 
(sugestão) I. priorização das disciplinas teóricas, com adiamento de disciplinas de 
caráter prático, quando elas não puderem ser desenvolvidas de forma não 
presencial; 
Li e estou de acordo 
Artigo 15. Ítem V: No caso das disciplinas completamente experimentais do 
Bacharel em Química, elas obrigatoriamente terão que ser realocadas pra frente. 
Mas muitas vezes elas são pré-requisitos de outras experimentais. Então este 

fica complicado neste caso. 
Não tenho observações a fazer. 

 
Deverá ser dada a oportunidade para o trancamento de disciplinas, já que o 
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DISCIPLINAS NO 

os colegiados dos 
 nos PPCs e que 

de suspensão das 

aprendizagem aos 

PPC;   
no PPC;   

curriculares;   

 formalizado em 
referendada pela direção 

 formas:   
ser desenvolvidas 

quando houver o 

sejam desenvolvidos 
meio de atividades 

deverá realizar uma 
disciplinas em virtude da 

disponibilizado um novo 

epcionalmente, não ensejará a 
acadêmicos.   

alterar a carga horária dos 
componentes curriculares nesse momento e no modelo de Ensino Remoto? 

Como não alterar o perfil do egresso nesse 

No artigo 16º é preciso repensar os pré requisitos das disciplinas para conseguir 

(sugestão) I. priorização das disciplinas teóricas, com adiamento de disciplinas de 
caráter prático, quando elas não puderem ser desenvolvidas de forma não 

Artigo 15. Ítem V: No caso das disciplinas completamente experimentais do 
Bacharel em Química, elas obrigatoriamente terão que ser realocadas pra frente. 

requisitos de outras experimentais. Então este 

Deverá ser dada a oportunidade para o trancamento de disciplinas, já que o 
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mesmo se encontra previsto no calendário acadêmico suspenso, sem
da manutenção da matrícula para 2020.1, já ofertada anteriormente.

Volta Redonda Concordo
Engenheiro Paulo de 

Frontin Não possuo observações
São Gonçalo Concordo.
Paracambi Muito bom.
Nilópolis Ok. 

Rio de Janeiro 

É impossível não se 
processo ensino
necessariamente gera inevitáveis perdas.

Rio de Janeiro Concordo com a minuta.

Rio de Janeiro 

Esse é um momento interessante 
atividades serão majoritariamente assíncronas, se os alunos puderem escolher 
disciplinas que geralmente entrariam em conflito eles poderão organizar um 
período melhor dando preferência às disciplinas teóricas e de
para o retorno das aulas presenciais sem prejudicar ainda mais a data prevista de 
conclusão do curso.

Paracambi Sem comentários.
Volta Redonda concordo 

São Gonçalo 

Disciplinas teóricas sendo adiantadas ainda assim não são as melhores 
podendo estas serem substituídas pelo apoio psicológico e atividades voltadas à 
construção de pensamento e reflexão.

Volta Redonda Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
Realengo Nada a acrescentar

Volta Redonda 
Fiquei um pouc
requisito não estariam disponíveis ?

Volta Redonda 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um 
grande acumulo de atividades, assi
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecim
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 
proporcionada a nós alunos. 
      Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
de surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se 
torna ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique.
       Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
Temos mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas 
vemos nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
Queremos poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. 
Esse período de interrupção fa
prejudicar muito se não tomarmos decisões imediatas.

Nilópolis Teremos que reorganiza o calendário acadêmico 2020.1.
Nilópolis Satisfeito com o documento.
Realengo . 

Rio de Janeiro 

Sugiro que os docentes faç
mesmo sites de simulação, como utilizado já na matéria de Imunologia do curso 
de Ciências Biológicas no Campus Rio de Janeiro. Aplicado pelos docentes 
Rodrigo e Joanna.
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mesmo se encontra previsto no calendário acadêmico suspenso, sem
da manutenção da matrícula para 2020.1, já ofertada anteriormente.
Concordo 

Não possuo observações 
Concordo. 
Muito bom. 

É impossível não se pensar em perdas pedagógicas. Estamos reinventando o 
processo ensino—aprendizagem e de uma forma ainda muito incipiente, o que 
necessariamente gera inevitáveis perdas. 
Concordo com a minuta. 
Esse é um momento interessante para evitar o conflito de horário. Como as 
atividades serão majoritariamente assíncronas, se os alunos puderem escolher 
disciplinas que geralmente entrariam em conflito eles poderão organizar um 
período melhor dando preferência às disciplinas teóricas e de
para o retorno das aulas presenciais sem prejudicar ainda mais a data prevista de 
conclusão do curso. 
Sem comentários. 

 
Disciplinas teóricas sendo adiantadas ainda assim não são as melhores 
podendo estas serem substituídas pelo apoio psicológico e atividades voltadas à 
construção de pensamento e reflexão. 
Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
Nada a acrescentar 
Fiquei um pouco confusa quanto ao  Art 15 - V. As disciplinas que são pré 
requisito não estariam disponíveis ? 
As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um 
grande acumulo de atividades, assim sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecim
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 
proporcionada a nós alunos.  

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
de surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se 
torna ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique.

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
Temos mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas 
vemos nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
Queremos poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. 
Esse período de interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos 
prejudicar muito se não tomarmos decisões imediatas. 
Teremos que reorganiza o calendário acadêmico 2020.1. 
Satisfeito com o documento. 

Sugiro que os docentes façam uso de outras plataformas como o JOVE ou 
mesmo sites de simulação, como utilizado já na matéria de Imunologia do curso 
de Ciências Biológicas no Campus Rio de Janeiro. Aplicado pelos docentes 
Rodrigo e Joanna. 
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mesmo se encontra previsto no calendário acadêmico suspenso, sem o prejuízo 
da manutenção da matrícula para 2020.1, já ofertada anteriormente. 

pensar em perdas pedagógicas. Estamos reinventando o 
aprendizagem e de uma forma ainda muito incipiente, o que 

para evitar o conflito de horário. Como as 
atividades serão majoritariamente assíncronas, se os alunos puderem escolher 
disciplinas que geralmente entrariam em conflito eles poderão organizar um 
período melhor dando preferência às disciplinas teóricas e deixando as práticas 
para o retorno das aulas presenciais sem prejudicar ainda mais a data prevista de 

Disciplinas teóricas sendo adiantadas ainda assim não são as melhores opções, 
podendo estas serem substituídas pelo apoio psicológico e atividades voltadas à 

Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas 

V. As disciplinas que são pré 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um 

m sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. 
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
de surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se 
torna ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 

dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique. 

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
Temos mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas 
vemos nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva-los. 
Queremos poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. 

rá grande diferença em nossa vida, e irá nos 

am uso de outras plataformas como o JOVE ou 
mesmo sites de simulação, como utilizado já na matéria de Imunologia do curso 
de Ciências Biológicas no Campus Rio de Janeiro. Aplicado pelos docentes 



Pró

 

Nessa reorganização do artigo 15, o sigaa 
sejam puxadas? Geralmente o sistema impede que os alunos se matriculem em 
matérias com choque de horário ou matérias com pré
isso será aplicado? 
 
Nesse reajuste de disciplinas, alunos que não c
poderão realizar o trancamento de matrícula?

Engenheiro Paulo de 
Frontin Ok 

Rio de Janeiro 

Art. 15 
II.  O que é " não alterar a carga horaria da disciplina"? A aula a distancia será 
ofertada com  5h igualmente a 
um dia inteiro de aula?
Art. 16 Como citado anteriormente, considerar que os alunos que não tiverem a 
carga prática em um único período não serão muito afetados e poderão no futuro 
optar por faze las como o
fazerem as matérias que necessitam para a conclusão, sem que haja mais perda 
de período.

Rio de Janeiro 

Art. 15 II.  Como assim a não alteração de carga horária dos componentes? Isso 
conta para o caso das hora
pegam uma tarde inteira? 
Art. 16: Reforço a necessidade de práticas como optativa, pois preju
caso as aulas presenciais não voltarem. A não ser que não sejam contabilizadas 
ao final do período, ou seja que ao final não seja obrigatória e exista a 
possibilidade dos alunos se formarem nessa época de APNPs. 
Art. 17: Não informa sobre cho
ou mínimo e máximo de créditos, pontos abordados também na reunião com a 
coordenação e que seriam de grande ajuda aos estudantes nesse momento para 
que não saiam mais prejudicados ainda

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Pode- se fazer alterações curriculares q n prejudique os alunos e por 
consequência n mexa na caracteristica de cada curso

Engenheiro Paulo de 
Frontin Sem considerações

Arraial do Cabo De acordo com o texto.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Não haverá
requisito para outra disciplina.") Nesse caso, como ficará a contabilização da 
carga horária da disciplina não ofertada por APNP?

Pinheiral Concordo.

Duque de Caxias 

"Art. 15 No contexto da e
colegiados dos cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas 
previstas nos PPCs e que não podem ser ofertadas de forma não presencial, " 
tá, e se nao for possivel reorganizar de nenhuma form
proposta neste docto? [a lacuna indicará q este docto é inviável.]

Arraial do Cabo Concordo.
Pinheiral A favor 
Pinheiral Concordo

Pinheiral 

A organização da disciplina pelo aluno para que possa acompanhar sua turma, 
disponibilizando
acompanhar sua turma e ainda ter orientação também dos alunos da sua turma 
que já fizeram. Seria uma forma de não distanciamento e ajudar o aluno em 
concluí com sua turma o curso.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Gostaria de saber o que acontecerá com as disciplinas e avalições do curso de 
jogos digitais, pois as mesmas apresentam um impasse incômodo. Elas podem 
em sua grande maioria ser estudadas, praticadas e desenvolvidas em casa (com 
o recurso ce
chips de celulares), porém, avaliar essas práticas fora do âmbito presencial é um 
pouco mais difícil.

Rio de Janeiro Concordo com o texto acima
Pinheiral Concordo

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Nessa reorganização do artigo 15, o sigaa estará livre para que essas matérias 
sejam puxadas? Geralmente o sistema impede que os alunos se matriculem em 
matérias com choque de horário ou matérias com pré-requisito pendente. Como 
isso será aplicado?  

Nesse reajuste de disciplinas, alunos que não conseguirem se adaptar as APNPs, 
poderão realizar o trancamento de matrícula? 

II.  O que é " não alterar a carga horaria da disciplina"? A aula a distancia será 
ofertada com  5h igualmente a presencial? Visto que matérias e 6 créditos tomam 
um dia inteiro de aula? 
Art. 16 Como citado anteriormente, considerar que os alunos que não tiverem a 
carga prática em um único período não serão muito afetados e poderão no futuro 
optar por faze las como optativa. Ajudando com isso os alunos concluintes a 
fazerem as matérias que necessitam para a conclusão, sem que haja mais perda 
de período. 
Art. 15 II.  Como assim a não alteração de carga horária dos componentes? Isso 
conta para o caso das hora-aulas ofertadas, ou seja, disciplinas de 6 créditos que 
pegam uma tarde inteira?  
Art. 16: Reforço a necessidade de práticas como optativa, pois preju
caso as aulas presenciais não voltarem. A não ser que não sejam contabilizadas 
ao final do período, ou seja que ao final não seja obrigatória e exista a 
possibilidade dos alunos se formarem nessa época de APNPs. 
Art. 17: Não informa sobre choque de horário, períodos de trancamento especial 
ou mínimo e máximo de créditos, pontos abordados também na reunião com a 
coordenação e que seriam de grande ajuda aos estudantes nesse momento para 
que não saiam mais prejudicados ainda 

se fazer alterações curriculares q n prejudique os alunos e por 
consequência n mexa na caracteristica de cada curso 

Sem considerações 
De acordo com o texto. 
Não haverá quebra de requisito? ("V. a disciplina não configure como pré
requisito para outra disciplina.") Nesse caso, como ficará a contabilização da 
carga horária da disciplina não ofertada por APNP? 
Concordo. 
"Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os 
colegiados dos cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas 
previstas nos PPCs e que não podem ser ofertadas de forma não presencial, " 
tá, e se nao for possivel reorganizar de nenhuma forma? Qual alternativa 
proposta neste docto? [a lacuna indicará q este docto é inviável.]
Concordo. 

Concordo 
A organização da disciplina pelo aluno para que possa acompanhar sua turma, 
disponibilizando aquelas não feitas por motivo qualquer, assim o aluno poderá 
acompanhar sua turma e ainda ter orientação também dos alunos da sua turma 
que já fizeram. Seria uma forma de não distanciamento e ajudar o aluno em 
concluí com sua turma o curso. 
Gostaria de saber o que acontecerá com as disciplinas e avalições do curso de 
jogos digitais, pois as mesmas apresentam um impasse incômodo. Elas podem 
em sua grande maioria ser estudadas, praticadas e desenvolvidas em casa (com 
o recurso certo, o que NÃO inclui uma rede de internet RIDÍCULA fornecida por 
chips de celulares), porém, avaliar essas práticas fora do âmbito presencial é um 
pouco mais difícil. 
Concordo com o texto acima 
Concordo 
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estará livre para que essas matérias 
sejam puxadas? Geralmente o sistema impede que os alunos se matriculem em 

requisito pendente. Como 

onseguirem se adaptar as APNPs, 

II.  O que é " não alterar a carga horaria da disciplina"? A aula a distancia será 
presencial? Visto que matérias e 6 créditos tomam 

Art. 16 Como citado anteriormente, considerar que os alunos que não tiverem a 
carga prática em um único período não serão muito afetados e poderão no futuro 

ptativa. Ajudando com isso os alunos concluintes a 
fazerem as matérias que necessitam para a conclusão, sem que haja mais perda 

Art. 15 II.  Como assim a não alteração de carga horária dos componentes? Isso 
aulas ofertadas, ou seja, disciplinas de 6 créditos que 

Art. 16: Reforço a necessidade de práticas como optativa, pois prejudica o aluno 
caso as aulas presenciais não voltarem. A não ser que não sejam contabilizadas 
ao final do período, ou seja que ao final não seja obrigatória e exista a 
possibilidade dos alunos se formarem nessa época de APNPs.  

que de horário, períodos de trancamento especial 
ou mínimo e máximo de créditos, pontos abordados também na reunião com a 
coordenação e que seriam de grande ajuda aos estudantes nesse momento para 

se fazer alterações curriculares q n prejudique os alunos e por 

quebra de requisito? ("V. a disciplina não configure como pré-
requisito para outra disciplina.") Nesse caso, como ficará a contabilização da 

xcepcionalidade provocada pela pandemia, os 
colegiados dos cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas 
previstas nos PPCs e que não podem ser ofertadas de forma não presencial, " --> 

a? Qual alternativa 
proposta neste docto? [a lacuna indicará q este docto é inviável.] 

A organização da disciplina pelo aluno para que possa acompanhar sua turma, 
aquelas não feitas por motivo qualquer, assim o aluno poderá 

acompanhar sua turma e ainda ter orientação também dos alunos da sua turma 
que já fizeram. Seria uma forma de não distanciamento e ajudar o aluno em 

Gostaria de saber o que acontecerá com as disciplinas e avalições do curso de 
jogos digitais, pois as mesmas apresentam um impasse incômodo. Elas podem 
em sua grande maioria ser estudadas, praticadas e desenvolvidas em casa (com 

rto, o que NÃO inclui uma rede de internet RIDÍCULA fornecida por 
chips de celulares), porém, avaliar essas práticas fora do âmbito presencial é um 



Pró

 

Volta Redonda 
Que sejam 
para que os alunos não fiquem a deriva dessa situação.

Nilópolis Sem comentários
Rio de Janeiro Concordo com a implementação de atividades não presenciais
Volta Redonda De acordo.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de 
construção para elaboração de uma solução alternativa e implementação das 
APNPs! 

Nilópolis ok 

Arraial do Cabo 

Entendo que algumas disciplinas devido a impos
exposição do conteúdo por meio de aulas virtuais, podem gerar a necessidade de 
suspensão destas disciplinas e oferta de outras que irão substituí

Rio de Janeiro De acordo
Duque de Caxias Não concordo com aula remota 

Rio de Janeiro Concordo.
Nilópolis Ave Maria !
Nilópolis Sem observações.
Pinheiral Nada a declarar

Rio de Janeiro Concordo.
Rio de Janeiro tenho disponibilidade para ead

Pinheiral 

Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para 
fins de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% 
de inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on

Nilópolis 

Sugestão/correção: "Art. 15. V. a disciplina não configure como pré
outra disciplina."
--> Esta mal formulado! E no caso das disciplinas100%   experimentais? 
CORRIGIR, DEIXANDO CLARO QUE: "Desde que não sejam 100%  
experimentais."
 
Pergunta: "Art. 16. II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos 
letivos" 
 --> Esta mal formulado! Antecipar mesmo para disciplinas que possuam pré
requisitos que ainda não foram cumpridos?

Niterói 

As atividades presenciais só deverão ser ofertadas em um momento futuro, no 
qual todas as medidas sanitárias tenham sido estabelecidas, segui
orientações da OMS e demais instâncias da saúde.

Nilópolis Está claro.
Duque de Caxias Nada a declarar

Volta Redonda 

Incluir a possibilidade de criação de disciplinas práticas Ex: "Práticas em 
Eletrotécnica" no último período do curso, reduzindo a 
disciplinas.
 
Criação de curso FIC de Práticas em Eletrotécnicas disponível para alunos que 
tiveram redução de aulas práticas durante a pandemia.

Rio de Janeiro 
O adiamento quando não for possível práticas pode fazer os alunos não
compreenderem muito bem a matéria

São João de Meriti concordo 
São João de Meriti concordo 
São João de Meriti ok, por mim.
Duque de Caxias De acordo.
Arraial do Cabo Concordo
Arraial do Cabo Concordo.

Duque de Caxias De acordo.
Duque de Caxias Toda a divulgação deverá ser ampla para que nenhum aluno perca a 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Que sejam antecipadas disciplinas teóricas e ou independentes. Tudo é válido 
para que os alunos não fiquem a deriva dessa situação. 
Sem comentários 
Concordo com a implementação de atividades não presenciais
De acordo. 
Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de 
construção para elaboração de uma solução alternativa e implementação das 

Entendo que algumas disciplinas devido a impossibilidade dos professores ou da 
exposição do conteúdo por meio de aulas virtuais, podem gerar a necessidade de 
suspensão destas disciplinas e oferta de outras que irão substituí
De acordo 
Não concordo com aula remota em substituição 
Concordo. 
Ave Maria ! 
Sem observações. 
Nada a declarar 
Concordo. 
tenho disponibilidade para ead 
Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para 
fins de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% 

inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on-line, remota, híbrida, etc.
Sugestão/correção: "Art. 15. V. a disciplina não configure como pré

disciplina." 
> Esta mal formulado! E no caso das disciplinas100%   experimentais? 

CORRIGIR, DEIXANDO CLARO QUE: "Desde que não sejam 100%  
experimentais." 

Pergunta: "Art. 16. II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos 

mal formulado! Antecipar mesmo para disciplinas que possuam pré
requisitos que ainda não foram cumpridos? 
As atividades presenciais só deverão ser ofertadas em um momento futuro, no 
qual todas as medidas sanitárias tenham sido estabelecidas, segui
orientações da OMS e demais instâncias da saúde. 
Está claro. 
Nada a declarar 
Incluir a possibilidade de criação de disciplinas práticas Ex: "Práticas em 
Eletrotécnica" no último período do curso, reduzindo a carga horária de algumas 
disciplinas. 

Criação de curso FIC de Práticas em Eletrotécnicas disponível para alunos que 
tiveram redução de aulas práticas durante a pandemia. 
O adiamento quando não for possível práticas pode fazer os alunos não
compreenderem muito bem a matéria 

 
 

ok, por mim. 
De acordo. 
Concordo 
Concordo. 
De acordo. 
Toda a divulgação deverá ser ampla para que nenhum aluno perca a 
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antecipadas disciplinas teóricas e ou independentes. Tudo é válido 

Concordo com a implementação de atividades não presenciais 

Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de 
construção para elaboração de uma solução alternativa e implementação das 

sibilidade dos professores ou da 
exposição do conteúdo por meio de aulas virtuais, podem gerar a necessidade de 
suspensão destas disciplinas e oferta de outras que irão substituí-las. 

o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para 
fins de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% 

inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
line, remota, híbrida, etc. 

Sugestão/correção: "Art. 15. V. a disciplina não configure como pré-requisito para 

> Esta mal formulado! E no caso das disciplinas100%   experimentais? 
CORRIGIR, DEIXANDO CLARO QUE: "Desde que não sejam 100%  

Pergunta: "Art. 16. II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos 

mal formulado! Antecipar mesmo para disciplinas que possuam pré-

As atividades presenciais só deverão ser ofertadas em um momento futuro, no 
qual todas as medidas sanitárias tenham sido estabelecidas, seguindo 

Incluir a possibilidade de criação de disciplinas práticas Ex: "Práticas em 
carga horária de algumas 

Criação de curso FIC de Práticas em Eletrotécnicas disponível para alunos que 

O adiamento quando não for possível práticas pode fazer os alunos não 

Toda a divulgação deverá ser ampla para que nenhum aluno perca a 



Pró

 

oportunidade de retomada aos estudos.

Duque de Caxias Envitar o máximo de perdas de conteúdo
Rio de Janeiro Concordo.
Arraial do Cabo Concordo

Nilópolis 

Em assembleia, foi deliberado a 
apresentarem problemas e contradições que precisam ser esclarecidas e melhor 
desenvolvidas, como por exemplo a questão da não flexibilização da carga 
horária que já havia sido flexibilizada anteriormente.

Nilópolis 

Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:
 
I. não represente quaisquer perdas pedagógicas 
pedagógicas. sugiro trocar por: que minimizem as perdas pedagógicas ... (Art. 
15º)  
V. a disciplina não configure co
temos as disciplinas totalmente experimentais, nesse caso deveria suspender os 
pré-requisitos. (Art. 15º).

Duque de Caxias 

Aqui, opto por citar um trecho de um texto lido:
A discriminação no ensino 
Ximenes, Fernando Cássio, Andressa Pellanda e Marina Braz)
Nexo Jornal 
https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/A
discrimina%C3%A7%C3%A3o
pandemia
 
"Conforme definição estabelecida há 60 anos na Convenção relativa à luta contra 
a discriminação no ensino, da Unesco (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura), “discriminação” é qualquer distinção, exclusão, 
limitação ou preferência que, por motivo de raça, sexo, origem, condição 
econômica etc., tenha por objeto ou efeito destruir ou alterar a igualdade de 
tratamento no ensino, privando o acesso ou limitando a nível inferior a educação 
de qualquer pessoa ou grupo.
 
O fato de tratar
circunstâncias desafiadoras e em caráter excepcional, não dá ao ensino não
presencial um salvo
desigualdades pré
de crianças e adolescentes em troca de uma falsa gratuidade de serviços, mas 
impõe o oposto: amplia a responsabilidade do Estado quanto à transparência de 
objetivos, meios e resultados das políticas 
prejudicada a efetividade, eficiência e eficácia das medidas, com o potencial 
desperdício de esforços e recursos e, o mais grave, a cristalização de 
discriminações em milhões de trajetórias escolares."

Niterói Concordo.

Volta Redonda 

Artigo 15 
diretoria de ensino, aprovar modificações na grade do curso, incluindo criação de 
disciplinas, modificação da carga horária das disciplinas, e adaptação da ement
das disciplinas, de forma a minimizar o impacto de atividades que não possam ser 
realizadas em modo remoto. Estas, de caráter excepcional, não terão impacto no 
PPC do curso.”
Artigo 16, incluir item IV. Criação de disciplinas de caráter prático para agru
práticas não realizadas de forma remota.
Artigo 16 

Arraial do Cabo Concordo

Reitoria 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Fal
orelhas e precisa de intérprete para acompanha
trabalho nesta área meu filho encontra
passou 2019/2020 e entrou no curso de pet
está a par disso é a escola em fim meu filho encontra

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
oportunidade de retomada aos estudos. 

Envitar o máximo de perdas de conteúdo 
Concordo. 
Concordo 
Em assembleia, foi deliberado a recusa dos artigos 15°, 16°, 17° e 18° por 
apresentarem problemas e contradições que precisam ser esclarecidas e melhor 
desenvolvidas, como por exemplo a questão da não flexibilização da carga 
horária que já havia sido flexibilizada anteriormente. 
Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:

I. não represente quaisquer perdas pedagógicas - Difícil de não haver perdas 
pedagógicas. sugiro trocar por: que minimizem as perdas pedagógicas ... (Art. 

V. a disciplina não configure como pré-requisito outra disciplina 
temos as disciplinas totalmente experimentais, nesse caso deveria suspender os 

requisitos. (Art. 15º). 
Aqui, opto por citar um trecho de um texto lido: 
A discriminação no ensino não-presencial em tempos de pandemia (por Salomão 
Ximenes, Fernando Cássio, Andressa Pellanda e Marina Braz)
Nexo Jornal - 16 de Junho de 2020 
https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/A-
discrimina%C3%A7%C3%A3o-no-ensino-n%C3%A3o-presencial
pandemia 

"Conforme definição estabelecida há 60 anos na Convenção relativa à luta contra 
a discriminação no ensino, da Unesco (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura), “discriminação” é qualquer distinção, exclusão, 

tação ou preferência que, por motivo de raça, sexo, origem, condição 
econômica etc., tenha por objeto ou efeito destruir ou alterar a igualdade de 
tratamento no ensino, privando o acesso ou limitando a nível inferior a educação 
de qualquer pessoa ou grupo. 

O fato de tratar-se de política pública educacional experimental, construída sob 
circunstâncias desafiadoras e em caráter excepcional, não dá ao ensino não
presencial um salvo-conduto para violar direitos e aprofundar ainda mais as 
desigualdades pré-existentes, não autoriza a mercantilização de dados privados 
de crianças e adolescentes em troca de uma falsa gratuidade de serviços, mas 
impõe o oposto: amplia a responsabilidade do Estado quanto à transparência de 
objetivos, meios e resultados das políticas educacionais, sob pena de se ver 
prejudicada a efetividade, eficiência e eficácia das medidas, com o potencial 
desperdício de esforços e recursos e, o mais grave, a cristalização de 
discriminações em milhões de trajetórias escolares." 
Concordo. 

– incluir novo parágrafo: “Caberá ao colegiado do curso, com o apoio da 
diretoria de ensino, aprovar modificações na grade do curso, incluindo criação de 
disciplinas, modificação da carga horária das disciplinas, e adaptação da ement
das disciplinas, de forma a minimizar o impacto de atividades que não possam ser 
realizadas em modo remoto. Estas, de caráter excepcional, não terão impacto no 
PPC do curso.” 
Artigo 16, incluir item IV. Criação de disciplinas de caráter prático para agru
práticas não realizadas de forma remota. 

– incluir item V. modificação da carga horária das disciplinas
Concordo 
Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e precisa de intérprete para acompanha-lo  vejo barreira é a falta de um 
trabalho nesta área meu filho encontra-se sem intérprete desde a notícia que ele 
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
está a par disso é a escola em fim meu filho encontra-se em uma barreira . Muito 
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recusa dos artigos 15°, 16°, 17° e 18° por 
apresentarem problemas e contradições que precisam ser esclarecidas e melhor 
desenvolvidas, como por exemplo a questão da não flexibilização da carga 

Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química: 

Difícil de não haver perdas 
pedagógicas. sugiro trocar por: que minimizem as perdas pedagógicas ... (Art. 

requisito outra disciplina – no curso de BQ 
temos as disciplinas totalmente experimentais, nesse caso deveria suspender os 

presencial em tempos de pandemia (por Salomão 
Ximenes, Fernando Cássio, Andressa Pellanda e Marina Braz) 

presencial-em-tempos-de-

"Conforme definição estabelecida há 60 anos na Convenção relativa à luta contra 
a discriminação no ensino, da Unesco (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura), “discriminação” é qualquer distinção, exclusão, 

tação ou preferência que, por motivo de raça, sexo, origem, condição 
econômica etc., tenha por objeto ou efeito destruir ou alterar a igualdade de 
tratamento no ensino, privando o acesso ou limitando a nível inferior a educação 

se de política pública educacional experimental, construída sob 
circunstâncias desafiadoras e em caráter excepcional, não dá ao ensino não-

conduto para violar direitos e aprofundar ainda mais as 
tentes, não autoriza a mercantilização de dados privados 

de crianças e adolescentes em troca de uma falsa gratuidade de serviços, mas 
impõe o oposto: amplia a responsabilidade do Estado quanto à transparência de 

educacionais, sob pena de se ver 
prejudicada a efetividade, eficiência e eficácia das medidas, com o potencial 
desperdício de esforços e recursos e, o mais grave, a cristalização de 

incluir novo parágrafo: “Caberá ao colegiado do curso, com o apoio da 
diretoria de ensino, aprovar modificações na grade do curso, incluindo criação de 
disciplinas, modificação da carga horária das disciplinas, e adaptação da ementa 
das disciplinas, de forma a minimizar o impacto de atividades que não possam ser 
realizadas em modo remoto. Estas, de caráter excepcional, não terão impacto no 

Artigo 16, incluir item IV. Criação de disciplinas de caráter prático para agrupar 

incluir item V. modificação da carga horária das disciplinas 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
cão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 

lo  vejo barreira é a falta de um 
se sem intérprete desde a notícia que ele 

róleo e gás sem intérprete a reitoria 
se em uma barreira . Muito 



Pró

 

triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.

Duque de Caxias Muito bem planejado.

Pinheiral 

O fato de indicar no 
para a reorganização de disciplinas pode permitir abusos como retiradas de 
disciplinas.

Arraial do Cabo Concordo
Engenheiro Paulo de 

Frontin De acordo.
Arraial do Cabo de acordo!

Duque de Caxias de acordo
Realengo Nada a declarar.

Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.
Volta Redonda concordo 
Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta

Paracambi 

Sobre o Art. 15º: Artigo muito nebuloso, significa que poderá 
disciplinas pelo colegiado e criar substitutas? Na impossibilidade de ser fazer 
aulas práticas de Educação Física, por exemplo,  a disciplina poderia ser 
substituída?

Volta Redonda 

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pe
dos cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas 
nos PPCs e que não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o 
período de suspensão das atividades presenciais, desde que:
 
I. não represen
aprendizagem aos estudantes;
 
II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC;
 
Com este ponto de vista, é necessário ter uma recomendação da reitoria sobre a 
carga horária

Rio de Janeiro 

Penso que aí deveriam ser incluídas as disciplinas de base matemática devido às 
conhecidas dificuldades. Quem sabe propor temas de base matemática, química 
e física de forma a reaprox
dirimir falhas educacionais.

Rio de Janeiro Ok. 

Duque de Caxias 

As aulas práticas que não são possíveis ser atendidas pela APNPS a melhor 
possibilidade é o adiamento mesmo. Só deve ser tratado de forma 
disciplinas mistas.

Duque de Caxias Concordo
Volta Redonda concordo quero ter ead

Niterói 

Art. 16: Quando será feita essa reorganização? Prazo?
Art. 16, Paragrafo unico: Divulgação oficial. Em qual veículo oficial? Ascom está 
de acordo?

Resende 

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados 
dos cursos precisarão, necessariamente, reorganizar a oferta de disciplinas 
previstas nos PPC tendo em vista a necessidade de cumprir a carga horária de 
2010 e 2021 de forma
elevadas no retorno, preservando sua saúde mental. É necessário conectar ações 
de curto, médio e longo prazo. Nesse sentido, a minuta é imediatista e não 
contribui para resoluções de médio e longo prazo.

Arraial do Cabo Concordo integralmente com o texto

Niterói 

Sobre o Art 15   
Tratando-
provável que a reorganização da oferta de disciplinas possa inviabilizar a 
perspectiva integrada 
impactará nas disciplinas que configuram com pré
Considero que a restrição imposta sobre nesses dois itens dificulta a possibilidade 
da reorganização da oferta de dis
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.

Muito bem planejado. 
O fato de indicar no Art. 18 que não será necessária a tramitação pelos conselhos 
para a reorganização de disciplinas pode permitir abusos como retiradas de 
disciplinas. 
Concordo 

De acordo. 
de acordo! 
de acordo 
Nada a declarar. 
De acordo com todo o conteúdo da minuta. 

 
De acordo com todo o conteúdo da minuta 
Sobre o Art. 15º: Artigo muito nebuloso, significa que poderá 
disciplinas pelo colegiado e criar substitutas? Na impossibilidade de ser fazer 
aulas práticas de Educação Física, por exemplo,  a disciplina poderia ser 
substituída? 
Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados 
dos cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas 
nos PPCs e que não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o 
período de suspensão das atividades presenciais, desde que:

I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino
aprendizagem aos estudantes; 

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC;

Com este ponto de vista, é necessário ter uma recomendação da reitoria sobre a 
carga horária presencial e a remota, elas não são as mesmas coisas...
Penso que aí deveriam ser incluídas as disciplinas de base matemática devido às 
conhecidas dificuldades. Quem sabe propor temas de base matemática, química 
e física de forma a reaproximar os alunos desses temas e ainda numa via de 
dirimir falhas educacionais. 

As aulas práticas que não são possíveis ser atendidas pela APNPS a melhor 
possibilidade é o adiamento mesmo. Só deve ser tratado de forma 
disciplinas mistas. 
Concordo 
concordo quero ter ead 
Art. 16: Quando será feita essa reorganização? Prazo? 
Art. 16, Paragrafo unico: Divulgação oficial. Em qual veículo oficial? Ascom está 
de acordo? 
Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados 
dos cursos precisarão, necessariamente, reorganizar a oferta de disciplinas 
previstas nos PPC tendo em vista a necessidade de cumprir a carga horária de 
2010 e 2021 de forma a não sobrecarregar os alunos com cargas horárias 
elevadas no retorno, preservando sua saúde mental. É necessário conectar ações 
de curto, médio e longo prazo. Nesse sentido, a minuta é imediatista e não 
contribui para resoluções de médio e longo prazo. 
Concordo integralmente com o texto 
Sobre o Art 15    

-se de disciplinas técnicas que necessitam de atividades práticas, é bem 
provável que a reorganização da oferta de disciplinas possa inviabilizar a 
perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares (item IV) e também  
impactará nas disciplinas que configuram com pré-requisito da outra  (item V). 
Considero que a restrição imposta sobre nesses dois itens dificulta a possibilidade 
da reorganização da oferta de disciplinas, caso necessário.
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triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte. 

Art. 18 que não será necessária a tramitação pelos conselhos 
para a reorganização de disciplinas pode permitir abusos como retiradas de 

Sobre o Art. 15º: Artigo muito nebuloso, significa que poderá acabar e criar outras 
disciplinas pelo colegiado e criar substitutas? Na impossibilidade de ser fazer 
aulas práticas de Educação Física, por exemplo,  a disciplina poderia ser 

la pandemia, os colegiados 
dos cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas 
nos PPCs e que não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o 
período de suspensão das atividades presenciais, desde que: 

te quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino-

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC; 

Com este ponto de vista, é necessário ter uma recomendação da reitoria sobre a 
presencial e a remota, elas não são as mesmas coisas... 

Penso que aí deveriam ser incluídas as disciplinas de base matemática devido às 
conhecidas dificuldades. Quem sabe propor temas de base matemática, química 

imar os alunos desses temas e ainda numa via de 

As aulas práticas que não são possíveis ser atendidas pela APNPS a melhor 
possibilidade é o adiamento mesmo. Só deve ser tratado de forma concisa as 

Art. 16, Paragrafo unico: Divulgação oficial. Em qual veículo oficial? Ascom está 

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados 
dos cursos precisarão, necessariamente, reorganizar a oferta de disciplinas 
previstas nos PPC tendo em vista a necessidade de cumprir a carga horária de 

a não sobrecarregar os alunos com cargas horárias 
elevadas no retorno, preservando sua saúde mental. É necessário conectar ações 
de curto, médio e longo prazo. Nesse sentido, a minuta é imediatista e não 

se de disciplinas técnicas que necessitam de atividades práticas, é bem 
provável que a reorganização da oferta de disciplinas possa inviabilizar a 

e politécnica das unidades curriculares (item IV) e também  
requisito da outra  (item V). 

Considero que a restrição imposta sobre nesses dois itens dificulta a possibilidade 
ciplinas, caso necessário. 



Pró

 

Niterói 

Sobre o Art 15   
Tratando-
provável que a reorganização da oferta de disciplinas possa inviabilizar a 
perspectiva integrada e politécnica das unidad
impactará nas disciplinas que configuram com pré
Considero que a restrição imposta sobre nesses dois itens dificulta a possibilidade 
da reorganização da oferta de disciplinas, caso necessári

Pinheiral concordo 

Rio de Janeiro 

Discordo integralmente desses trechos. Os professores das disciplinas práticas 
devem entender que esse é um momento diferente que demanda outros tipos de 
competência a serem desenvolvidas. Será inviável repor uma 
práticas após a pandemia. As disciplinas teóricas também perderão muito nesse 
momento. Os conteúdos devem ser reorganizados nesse momento e outras 
atividades devem ser feitas de outra ordem. Depois, com o retorno das atividades, 
os cursos devem desenvolver as competências práticas sem ter gerado atraso 
para o aluno e/ou adiamento.

São João de Meriti Ok 

Nilópolis 

Art. 16 
Sugestão:
Parágrafo único. Os Diretores de Ensino e Geral deverão realizar uma divulgação 
oficial à comunidade 
impossibilidade de serem realizadas de forma não presencial.

Realengo 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter práti
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos post
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorga
impossibilidade de serem realizadas de forma não presencial.
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para 2020.1, será disponibilizado 
um novo período de ajustes de disciplinas. 
Art. 17º A reorganização prevista
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula n
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Concordo

Engenheiro Paulo de 
Frontin De acordo

Rio de Janeiro Ok 
Niterói Ok 
Niterói ok 
Niterói Concordo

Rio de Janeiro Nada a declarar.

Paracambi 

Art. 15 Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação simultânea de docentes 
de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e
o tempo definido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, 
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Sobre o Art 15    

-se de disciplinas técnicas que necessitam de atividades práticas, é bem 
provável que a reorganização da oferta de disciplinas possa inviabilizar a 
perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares (item IV) e também  
impactará nas disciplinas que configuram com pré-requisito da outra  (item V). 
Considero que a restrição imposta sobre nesses dois itens dificulta a possibilidade 
da reorganização da oferta de disciplinas, caso necessário.

 
Discordo integralmente desses trechos. Os professores das disciplinas práticas 
devem entender que esse é um momento diferente que demanda outros tipos de 
competência a serem desenvolvidas. Será inviável repor uma 
práticas após a pandemia. As disciplinas teóricas também perderão muito nesse 
momento. Os conteúdos devem ser reorganizados nesse momento e outras 
atividades devem ser feitas de outra ordem. Depois, com o retorno das atividades, 

os devem desenvolver as competências práticas sem ter gerado atraso 
para o aluno e/ou adiamento. 

Sugestão: 
Parágrafo único. Os Diretores de Ensino e Geral deverão realizar uma divulgação 
oficial à comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da 
impossibilidade de serem realizadas de forma não presencial.
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos post
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da 
impossibilidade de serem realizadas de forma não presencial.
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para 2020.1, será disponibilizado 
um novo período de ajustes de disciplinas.  
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos em APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. 

Concordo 

De acordo 

Concordo 
declarar. 

Art. 15 Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação simultânea de docentes 
de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e
o tempo definido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, 
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se de disciplinas técnicas que necessitam de atividades práticas, é bem 
provável que a reorganização da oferta de disciplinas possa inviabilizar a 

es curriculares (item IV) e também  
requisito da outra  (item V). 

Considero que a restrição imposta sobre nesses dois itens dificulta a possibilidade 
o. 

Discordo integralmente desses trechos. Os professores das disciplinas práticas 
devem entender que esse é um momento diferente que demanda outros tipos de 
competência a serem desenvolvidas. Será inviável repor uma série de atividades 
práticas após a pandemia. As disciplinas teóricas também perderão muito nesse 
momento. Os conteúdos devem ser reorganizados nesse momento e outras 
atividades devem ser feitas de outra ordem. Depois, com o retorno das atividades, 

os devem desenvolver as competências práticas sem ter gerado atraso 

Parágrafo único. Os Diretores de Ensino e Geral deverão realizar uma divulgação 
informando a reorganização das disciplinas em virtude da 

impossibilidade de serem realizadas de forma não presencial. 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

co, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
nização das disciplinas em virtude da 

impossibilidade de serem realizadas de forma não presencial. 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para 2020.1, será disponibilizado 

nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
os componentes curriculares oferecidos em APNP no 

Art. 15 Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação simultânea de docentes 
de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar 
o tempo definido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, 



Pró

 

apoiadas pelas direções de ensino dos Campi, poderão organizar outras 
estratégias de atendimento 
pedagógicos aos estudantes.
 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
 
Art. 16 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia,
dos cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas e conteúdos, 
no todo ou em parte, previstos nos PPCs e que não podem ser ofertados de 
forma não presencial, durante o período de suspensão das atividades 
presenciais, desde 
I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino
aprendizagem aos estudantes;
II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC;
III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto n
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
Parágrafo único. O registro destas disciplinas e conteúdos a serem reorganizados 
será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a 
ser referendada pela direção de ensino do Campus, apensada ao PPC e 
encaminhada à PROEN.
 
Art. 17 A reorganização prevista no artigo 16 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamento de disciplinas e conteúdos, no todo ou em parte, que não puderem 
ser desenvolvidos de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas e conteúdos, no todo ou em parte, de outros 
períodos letivos, em substituição ao adiado;
III. autorização para que conteúdos complementares sejam desenvolvidos 
posteriormente e de forma i
atividades extracurriculares.
IV. autorização, em caráter emergencial, para quebra de pré
análise e avaliação dos colegiados de curso.
 
Parágrafo único. O coordenador do curso deverá rea
comunidade informando a reorganização das disciplinas e conteúdos, no todo ou 
em parte, em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 
presencial.
Art. 18 No calendário acadêmico de graduação para 2020.1, será
um novo período de ajustes de disciplinas. 
Art. 19 A reorganização prevista nos artigos 16 e 17, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.

Volta Redonda 

O IFRJ poderia abrir
para algumas matérias como já perdemos 1 semestre e estamos perdendo outro 
seria uma forma de recuperar o tempo perdido

Arraial do Cabo de acordo

Duque de Caxias 

Art 15 A IS 1 / 2017 da ainda 
técnicos, ao invés de PPC´s, usado apenas nos cursos de graduação.
Art 15: V 
Parágrafo único. (...) com a justificativa pertinente, d
ensino do campus (...)
Novo artigo: 
ser considerado somente para os casos em que houver a aprovação na disciplina.
Art 18 A IS 1 / 2017 da ainda Proet usa o termo "P
técnicos, ao invés de PPC´s, usado apenas nos cursos de graduação. (Campus 
Duque de Caxias)

Rio de Janeiro Concordo plenamente com o artigo.
Volta Redonda CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA
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apoiadas pelas direções de ensino dos Campi, poderão organizar outras 
estratégias de atendimento da carga horária, desde que não acarretem prejuízos 
pedagógicos aos estudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 16 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia,
dos cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas e conteúdos, 
no todo ou em parte, previstos nos PPCs e que não podem ser ofertados de 
forma não presencial, durante o período de suspensão das atividades 
presenciais, desde que: 
I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino
aprendizagem aos estudantes; 
II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC;
III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto n
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
Parágrafo único. O registro destas disciplinas e conteúdos a serem reorganizados 
será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a 
ser referendada pela direção de ensino do Campus, apensada ao PPC e 
encaminhada à PROEN. 

Art. 17 A reorganização prevista no artigo 16 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas e conteúdos, no todo ou em parte, que não puderem 
esenvolvidos de forma não presencial; 

II. antecipação de disciplinas e conteúdos, no todo ou em parte, de outros 
períodos letivos, em substituição ao adiado; 
III. autorização para que conteúdos complementares sejam desenvolvidos 
posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de 
atividades extracurriculares. 
IV. autorização, em caráter emergencial, para quebra de pré
análise e avaliação dos colegiados de curso. 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas e conteúdos, no todo ou 
em parte, em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 
presencial. 
Art. 18 No calendário acadêmico de graduação para 2020.1, será
um novo período de ajustes de disciplinas.  
Art. 19 A reorganização prevista nos artigos 16 e 17, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
O IFRJ poderia abrir turma de verão e também facilitar na quebra de pré requisito 
para algumas matérias como já perdemos 1 semestre e estamos perdendo outro 
seria uma forma de recuperar o tempo perdido 
de acordo 
Art 15 A IS 1 / 2017 da ainda Proet usa o termo "Plano de curso" para os cursos 
técnicos, ao invés de PPC´s, usado apenas nos cursos de graduação.

- Redigir como: Flexibilização de pré-requisito aprovada pelo colegiado.
Parágrafo único. (...) com a justificativa pertinente, dando ciência à direção de 
ensino do campus (...) 
Novo artigo: - para os alunos da graduação o coeficiente de rendimento deverá 
ser considerado somente para os casos em que houver a aprovação na disciplina.
Art 18 A IS 1 / 2017 da ainda Proet usa o termo "Plano de curso" para os cursos 
técnicos, ao invés de PPC´s, usado apenas nos cursos de graduação. (Campus 
Duque de Caxias) 
Concordo plenamente com o artigo. 
CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA
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apoiadas pelas direções de ensino dos Campi, poderão organizar outras 
da carga horária, desde que não acarretem prejuízos 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 16 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados 
dos cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas e conteúdos, 
no todo ou em parte, previstos nos PPCs e que não podem ser ofertados de 
forma não presencial, durante o período de suspensão das atividades 

I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino-

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC; 
III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 
Parágrafo único. O registro destas disciplinas e conteúdos a serem reorganizados 
será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a 
ser referendada pela direção de ensino do Campus, apensada ao PPC e 

Art. 17 A reorganização prevista no artigo 16 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas e conteúdos, no todo ou em parte, que não puderem 

II. antecipação de disciplinas e conteúdos, no todo ou em parte, de outros 

III. autorização para que conteúdos complementares sejam desenvolvidos 
ncorporada a outras disciplinas ou por meio de 

IV. autorização, em caráter emergencial, para quebra de pré-requisitos a partir de 

lizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas e conteúdos, no todo ou 
em parte, em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 

Art. 18 No calendário acadêmico de graduação para 2020.1, será disponibilizado 

Art. 19 A reorganização prevista nos artigos 16 e 17, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

turma de verão e também facilitar na quebra de pré requisito 
para algumas matérias como já perdemos 1 semestre e estamos perdendo outro 

Proet usa o termo "Plano de curso" para os cursos 
técnicos, ao invés de PPC´s, usado apenas nos cursos de graduação. 

requisito aprovada pelo colegiado. 
ando ciência à direção de 

para os alunos da graduação o coeficiente de rendimento deverá 
ser considerado somente para os casos em que houver a aprovação na disciplina. 

lano de curso" para os cursos 
técnicos, ao invés de PPC´s, usado apenas nos cursos de graduação. (Campus 

CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA 
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Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Artigo 15, caput: Dificuldade de logística pela secretaria em reorganizar as 
disciplinas no Sigaa na pandemia e reestruturá
presenciais.
 
Artigo 17: Ocorrerá um retrabalho para as secretarias, que ficarão 
sobrecarregadas, já
disciplinas e o sistema nem sempre filtra as possibilidades. Na maioria das vezes, 
temos que fazer manualmente o ajuste e a verificação de incorreções aluno por 
aluno. 

São Gonçalo 

(contribuições da comu
Nova redação:
 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS PARA 
ESTUDANTES CONCLUINTES
 
Art. 11 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os estud
concluintes terão as APNPs para o atendimento da carga horária letiva nos 
cursos do IFRJ.
§ 1º As APNPs propostas para esse grupo de estudantes seguirão os preceitos 
descritos nessas diretrizes e devem ser organizadas de forma adequada ao 
tempo de es
e/ou de orientações ao estudante, no período de aplicação da presente 
Resolução.
§ 2º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal 
da disciplina será equivalent
do tempo para sanar as dúvidas dessas orientações (ou posteriores) e do tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar 
preferência às atividades assíncronas nas mais diferen
§ 3º cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente 
com a direção de ensino, adaptar os componentes curriculares sob sua regência 
para serem ofertados por meio de APNPs.
§ 4º  Identificada a existência de estudantes que n
APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades 
específicas, o docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o 
NAPNE, poderão, a partir da análise caso a caso e das condições existentes, 
definir encaminhamentos cabíveis ficando excluida a possibilidade de reprovação.
 
Art. 12 No contexto da excepcionalidade, estudantes do ensino técnico integrado 
ao ensino médio que apresentarem a comprovação de chamada para matrícula 
em Instituição de Ens
Processo Seletivo poderão solciitar a aceleração de sua conclusão após o 
cumprimento de parte da carga horária prevista para última etapa do respectivo 
seguimento letivo (período ou ano).
Parágrafo único: 
Conselho de Classe extraordinário.

Arraial do Cabo 

Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, 
retomada do calendário através das APNPs.

Realengo 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
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Artigo 15, caput: Dificuldade de logística pela secretaria em reorganizar as 
disciplinas no Sigaa na pandemia e reestruturá-las no retorno às aulas 
presenciais. 

Artigo 17: Ocorrerá um retrabalho para as secretarias, que ficarão 
sobrecarregadas, já que os alunos se inscrevem aleatoriamente em várias 
disciplinas e o sistema nem sempre filtra as possibilidades. Na maioria das vezes, 
temos que fazer manualmente o ajuste e a verificação de incorreções aluno por 

(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo) 
Nova redação: 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS PARA 
ESTUDANTES CONCLUINTES 

Art. 11 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os estud
concluintes terão as APNPs para o atendimento da carga horária letiva nos 
cursos do IFRJ. 
§ 1º As APNPs propostas para esse grupo de estudantes seguirão os preceitos 
descritos nessas diretrizes e devem ser organizadas de forma adequada ao 
tempo de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs 
e/ou de orientações ao estudante, no período de aplicação da presente 
Resolução. 
§ 2º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal 
da disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes, 
do tempo para sanar as dúvidas dessas orientações (ou posteriores) e do tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar 
preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.
§ 3º cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente 
com a direção de ensino, adaptar os componentes curriculares sob sua regência 
para serem ofertados por meio de APNPs. 
§ 4º  Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das 
APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades 
específicas, o docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o 
NAPNE, poderão, a partir da análise caso a caso e das condições existentes, 
definir encaminhamentos cabíveis ficando excluida a possibilidade de reprovação.

Art. 12 No contexto da excepcionalidade, estudantes do ensino técnico integrado 
ao ensino médio que apresentarem a comprovação de chamada para matrícula 
em Instituição de Ensino Superior e/ou aprovação em Concurso Público ou 
Processo Seletivo poderão solciitar a aceleração de sua conclusão após o 
cumprimento de parte da carga horária prevista para última etapa do respectivo 
seguimento letivo (período ou ano). 
Parágrafo único: a solicitação deve ser realizada pelo aluno e avaliada em 
Conselho de Classe extraordinário. 
Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, 
retomada do calendário através das APNPs. 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
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Artigo 15, caput: Dificuldade de logística pela secretaria em reorganizar as 
las no retorno às aulas 

Artigo 17: Ocorrerá um retrabalho para as secretarias, que ficarão 
que os alunos se inscrevem aleatoriamente em várias 

disciplinas e o sistema nem sempre filtra as possibilidades. Na maioria das vezes, 
temos que fazer manualmente o ajuste e a verificação de incorreções aluno por 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS PARA 

Art. 11 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os estudantes 
concluintes terão as APNPs para o atendimento da carga horária letiva nos 

§ 1º As APNPs propostas para esse grupo de estudantes seguirão os preceitos 
descritos nessas diretrizes e devem ser organizadas de forma adequada ao 

tudos do discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs 
e/ou de orientações ao estudante, no período de aplicação da presente 

§ 2º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal 
e ao somatório do tempo para orientar os estudantes, 

do tempo para sanar as dúvidas dessas orientações (ou posteriores) e do tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar 

tes mídias. 
§ 3º cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente 
com a direção de ensino, adaptar os componentes curriculares sob sua regência 

ão estejam participando das 
APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades 
específicas, o docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o 
NAPNE, poderão, a partir da análise caso a caso e das condições existentes, 
definir encaminhamentos cabíveis ficando excluida a possibilidade de reprovação. 

Art. 12 No contexto da excepcionalidade, estudantes do ensino técnico integrado 
ao ensino médio que apresentarem a comprovação de chamada para matrícula 

ino Superior e/ou aprovação em Concurso Público ou 
Processo Seletivo poderão solciitar a aceleração de sua conclusão após o 
cumprimento de parte da carga horária prevista para última etapa do respectivo 

a solicitação deve ser realizada pelo aluno e avaliada em 

Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 

de componentes curriculares 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

requisitos para outra disciplina. 



Pró

 

Parágrafo único. O regist
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.
 
Art. 15º A reorg
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quand
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial.
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessid
acadêmicos.

Nilópolis 

Art. 15º, I.   minimizem as perdas pedagógicas e do processo de ensino
aprendizagem aos estudantes;
Art. 15º, V.  a disciplina não configure como pré
Sugestão: no curso de Bacharelado em Química temos as disciplinas totalmente 
experimentais, nesse caso deveria suspender os pré

Realengo 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das au
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela di
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.
 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não pr
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas 
de forma não presencial.
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Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quand
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial. 

º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
Art. 15º, I.   minimizem as perdas pedagógicas e do processo de ensino
aprendizagem aos estudantes; 
Art. 15º, V.  a disciplina não configure como pré-requisito outra disciplina  

ugestão: no curso de Bacharelado em Química temos as disciplinas totalmente 
experimentais, nesse caso deveria suspender os pré-requisitos.
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 

a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;

ibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial. 
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ro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 

anização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 

º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

Art. 15º, I.   minimizem as perdas pedagógicas e do processo de ensino-

requisito outra disciplina   
ugestão: no curso de Bacharelado em Química temos as disciplinas totalmente 

requisitos. 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 

las presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 

reção de ensino do campus, 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 

em virtude da impossibilidade de serem realizadas 



Pró

 

 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas. 
 
Art. 17º A re
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.

Realengo Concordo
Realengo concordo 

Rio de Janeiro 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá 
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas pr
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do cur
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial.
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respect
acadêmicos. 
 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.

Realengo 

DAS POSSIBILIDADES
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curricular
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada 
 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outr
adiamento de disciplinas práticas;
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Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
Concordo 

 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respect
acadêmicos.  

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curricular
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
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Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

organização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

so, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 

para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 

a reorganização da oferta de componentes curriculares 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

os períodos letivos, quando houver o 



Pró

 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial.
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalment
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.

Niterói Que esses procedimentos sejam divulgados e explicados.

Niterói 

Todo apoio ao IF, preservando a comunidade acadêmica sem prejudicar o 
processo de ensino 
Faz sentido, rever a grade curricular sem compromete

Rio de Janeiro 

Art 15 V: Esse dispositivo pode travar o fluxo. Acreditamos que em alguns casos 
poderiam ser quebrados alguns pré
Art 15 V ( parágrafo único): Ver
reuniões de colegiado como meio de registro.
Art 16 (parágrafo único): Esta atribuição não é função do coordenador de curso. 
As adaptações (planos de disciplinas e de atividades práticas deveriam ser 
entregues em data definida e sob orientação da direção do campus, seguindo a 
hierarquia no ensino.

Realengo Uma boa iniciativa

Realengo 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/o
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino d
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.
 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da imp
de forma não presencial.
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
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III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 

a não presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalment
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
Que esses procedimentos sejam divulgados e explicados.
Todo apoio ao IF, preservando a comunidade acadêmica sem prejudicar o 
processo de ensino - aprendizagem dos alunos. 
Faz sentido, rever a grade curricular sem compromete-la. 
Art 15 V: Esse dispositivo pode travar o fluxo. Acreditamos que em alguns casos 
poderiam ser quebrados alguns pré-requisitos. 
Art 15 V ( parágrafo único): Verificar a possibilidade de realizar a gravação das 
reuniões de colegiado como meio de registro. 
Art 16 (parágrafo único): Esta atribuição não é função do coordenador de curso. 
As adaptações (planos de disciplinas e de atividades práticas deveriam ser 

ues em data definida e sob orientação da direção do campus, seguindo a 
hierarquia no ensino. 
Uma boa iniciativa 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino d
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 

ecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
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III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

 
Todo apoio ao IF, preservando a comunidade acadêmica sem prejudicar o 

 
Art 15 V: Esse dispositivo pode travar o fluxo. Acreditamos que em alguns casos 

ificar a possibilidade de realizar a gravação das 

Art 16 (parágrafo único): Esta atribuição não é função do coordenador de curso. 
As adaptações (planos de disciplinas e de atividades práticas deveriam ser 

ues em data definida e sob orientação da direção do campus, seguindo a 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
os colegiados dos 

cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

ecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 

ossibilidade de serem realizadas 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 



Pró

 

disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização previ
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.

Realengo 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas pres
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.
 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos p
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtud
de forma não presencial.
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganizaç
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.

Rio de Janeiro concordo 
Engenheiro Paulo de 

Frontin Concordo

Realengo 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do proce
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a pers
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado d
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.
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disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize opré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 

 

Concordo 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado d
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 
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sta nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
enciais, os colegiados dos 

cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
ráticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 

e da impossibilidade de serem realizadas 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

ão prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 

sso de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
pectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 



Pró

 

 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter 
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgaç
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial.
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponi
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.

Arraial do Cabo Nada a acrescentar.

Realengo 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma n
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos c
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.

Realengo Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito.

Realengo 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, qu
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriorm
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
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Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
Nada a acrescentar. 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos c
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. 
Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito. 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriorm
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
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Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
ão oficial à comunidade informando a 

reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
bilizado um novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

ando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 



Pró

 

maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial.
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um 
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 18º Para o desenvolvim
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.

Arraial do Cabo As atividades dos arts 15 ao art 18 devem ser seguidas pós pandemia

Realengo 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiad
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.
 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 14 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidad
de forma não presencial.
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos art
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.
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maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. 
As atividades dos arts 15 ao art 18 devem ser seguidas pós pandemia
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiad
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
pensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 14 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidad
de forma não presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 14 e 15, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
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Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
comunidade informando a 

reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

ento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

As atividades dos arts 15 ao art 18 devem ser seguidas pós pandemia 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

isitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 14 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

igos 14 e 15, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 



Pró

 

Realengo 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 14º No 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente 
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PP
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formal
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.
 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamen
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteú
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial.
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.

Rio de Janeiro Não há contribuições nesta parte.
Pinheiral Sim concordo que as atividades práticas sejam adiadas.

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os subs
âmbito dos campi do IFRJ.
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for 
possível ofertar o ensino 
complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 
período de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PP
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
everão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 

reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
e complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
Não há contribuições nesta parte. 
Sim concordo que as atividades práticas sejam adiadas. 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 
âmbito dos campi do IFRJ. 

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for 
possível ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos 
complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 
período de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

363 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 

perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 

izado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

to de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

dos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
everão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 

reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
e complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 

equentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for 

presencial. (caso a opção seja por periodos 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
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rendimento escolar;
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as carac
componente; 
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas dos cursos;
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Prese
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcanç
aprendizagem propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os 
componentes curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de for
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportun
equipe docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter 
contato com os estudantes e incentivá
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH 
de APNP síncrona e/ou ass
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e 
poderá ser implementado após a concordância da mesma. 
 
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 
 
Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (T
a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 
especificidades e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabili
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
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rendimento escolar; 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
ementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 

(caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as carac
componente;  

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas dos cursos; 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de 
aprendizagem propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os 
componentes curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportun
equipe docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter 
contato com os estudantes e incentivá-los a permanecer nos estudos.

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH 
de APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e 
poderá ser implementado após a concordância da mesma. 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS -

Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e 
a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 
especificidades e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
o educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 

para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
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§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
ementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
nciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 

letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
ar os objetivos cognitivos de 

aprendizagem propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os 
componentes curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos 

ma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à 
equipe docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter 

los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH 
íncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e 
poderá ser implementado após a concordância da mesma.  

- APNPs 

cas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 

DICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e 
a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
o educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 

para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
zar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
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III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o contato acolhe
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As ativ
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qua
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, 
decidam e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do 
PPC de cada curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades esp
Plano de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a conexão 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de ser
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, po
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os 
objetivos indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria 
técnico-pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no 
SIGAA do planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas 
diretrizes.
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorn
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for pos
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reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
nimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;

configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 

oordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, 
decidam e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do 
PPC de cada curso, registrando-se o parecer colegiado em ata.

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no 
Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias. 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, po
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os 
objetivos indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações 
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no 

SIGAA do planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas 
diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorn
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for pos
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reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 

nimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

dor com os estudantes, enquanto permanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

idades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 

lquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 

oordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, 
decidam e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do 

se o parecer colegiado em ata. 

ecíficas para o período no 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
vidores para planejar junto 

com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os 

com as coordenações 
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no 

SIGAA do planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
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gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para 
a oferta somente quando for p
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito 
dos respectivos colegiados de curso e/ou conselhos
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário.
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práti
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos con
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da
dispõem de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a 
validação das práticas profissionais de estágio.
 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos n
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vig
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
uso adequado destas plata
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cro
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na int
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos auto
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gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para 
a oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito 
dos respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práti
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da
dispõem de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a 
validação das práticas profissionais de estágio. 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
uso adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

de comunidade virtual;  
orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 

objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 

disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 
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gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para 

ossível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito 

de classe, devidamente 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 

colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos 
e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 

selhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
CNE, ficando vedada a 

substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que 
dispõem de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
oram como as únicas plataformas digitais 

para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 

nograma de atividades e recursos 
aprendizagem a serem utilizados; 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
ernet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 

de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 

rais (ABNT e demais normas e legislações 
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correlatas); 
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
no módulo Turma Virtual e no diário de cl
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no h
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibil
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das ativida
atividades síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 
 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distrib
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomenda
durante o período
o processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado q
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
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correlatas);  

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no h
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem. 

da e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA. 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 
atividades síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.  

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
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proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

da e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 

ização do link de acesso no módulo 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 

des assíncronas e cinco dias para as 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 

, decidir com o(s) discente(s) 
 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 

docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 

aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
uição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 

determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
em fóruns, resenha, resumo, diário de 

bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 

ue as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 



Pró

 

 
§ 7º Para o planejame
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolam
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
 
Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológ
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tem
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise d
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo Úni
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas.
 
Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
formas – 
orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos 
mesmos. 
 
 
DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
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§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tem
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise d
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 

álise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas. 

Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão man
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função da

orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos 
 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

368 

nto das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 

ento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as 
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 

representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
co. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 

informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 

álise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 

orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
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conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
 
Art. 11º Caberá
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem
durante o período de realização das APNPs.
 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 
seguintes ações:
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e família
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 
social; 
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudan
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades d
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curricula
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inc
função da organização dos calendários acadêmicos.
 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no
 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para 
o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outra
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes.
 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provoca
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de 
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso
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conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 
seguintes ações: 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e família
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curricula
para continuidade da formação acadêmica do estudante;  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inc
função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 

gração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para 
o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outra
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso
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conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 

, entre outras necessidades específicas, 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

tes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
e revisão e recuperação dos objetivos de 

aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 

 
atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 

gração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

da pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 

ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
integrada e politécnica das unidades curriculares; 

requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
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a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.
 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos poster
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação ofici
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial.
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 18º Para o desenvo
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  
 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxíli
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a dis
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
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a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos poster
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxíli
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
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a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
al à comunidade informando a 

reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
um novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

lvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
tância, bem como a 

outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

m vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 

um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 

e do IFRJ. Caso contrário, 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
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regulamentação específica junto
de cursos e Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, c
necessário, pela PROEN.

Realengo 

Por que não incluir as disciplinas de pré
significativamente o currículo, travando toda a grade, sendo, portanto, 
contraproducente. Existem disciplinas de pré
Fica inviável a continuação de um período 2020.1 pós
necessária a criação de um período excepcional. Tivemos formados neste 
2020.1, durante a pandemia, por isso fica difícil cancelar o período. Logo, 2020.1 
pode ser válido apen
no pós-pandemia.

Pinheiral Sim concordo que as atividades práticas sejam adiadas.
Pinheiral Sim concordo que as atividades práticas sejam adiadas.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Nada a acrescentar

Realengo Concordo!

Realengo 

Há algumas orientações para não termos oferta de certas disciplinas por APNP. 
Por que não incluir
as disciplinas de pré
currículo, travando toda a
grade, sendo, portanto,
que podem ser APNPs.
Temos, na realidade, um 2020.pandemia. Fica inviável a continuação de um 
período 2020.1 póspandemia, fazendo
excepcional. Tivemos formandos n
2020.1, durante a pandemia, por isso fica difícil cancelar o período (pode correr o 
risco de cancelar o
diploma dos formados). Logo, 2020.1 pode ser válido apenas para os formados, e 
iniciar um novo
período para todos

Realengo 

Artigo 15 
Há algumas or
Por que não incluir as disciplinas de pré
significativamente o currículo, travando toda a grade, sendo, portanto, 
contraproducente. Existem disciplinas de 
Artigo 17 
Temos, na realidade, um 2020.pandemia. Fica inviável a continuação de um 
período 2020.1 póspandemia, fazendo
excepcional. Tivemos formandos neste 2020.1, durante a pandemia,
difícil cancelar o período (pode correr o risco de cancelar o diploma dos 
formados). Logo, 2020.1 pode ser válido apenas para os formados, e iniciar um 
novo período para todos.

Realengo 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLIN
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de compon
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes 
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regulamentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, c
necessário, pela PROEN. 
Por que não incluir as disciplinas de pré-requisito? Tal decisão pode atrasar 
significativamente o currículo, travando toda a grade, sendo, portanto, 
contraproducente. Existem disciplinas de pré-requisito que podem ser
Fica inviável a continuação de um período 2020.1 pós-pandemia, fazendo
necessária a criação de um período excepcional. Tivemos formados neste 
2020.1, durante a pandemia, por isso fica difícil cancelar o período. Logo, 2020.1 
pode ser válido apenas para os formados, e iniciar um novo período para todos 

pandemia. 
Sim concordo que as atividades práticas sejam adiadas. 
Sim concordo que as atividades práticas sejam adiadas. 

Nada a acrescentar 
Concordo! 
Há algumas orientações para não termos oferta de certas disciplinas por APNP. 
Por que não incluir 
as disciplinas de pré-requisito? Tal decisão pode atrasar significativamente o 
currículo, travando toda a 
grade, sendo, portanto, contraproducente. Existem disciplinas de pré
que podem ser APNPs. 
Temos, na realidade, um 2020.pandemia. Fica inviável a continuação de um 
período 2020.1 póspandemia, fazendo-se necessária a criação de um período 
excepcional. Tivemos formandos neste 
2020.1, durante a pandemia, por isso fica difícil cancelar o período (pode correr o 
risco de cancelar o 
diploma dos formados). Logo, 2020.1 pode ser válido apenas para os formados, e 
iniciar um novo 
período para todos 

 
Há algumas orientações para não termos oferta de certas disciplinas por APNP. 
Por que não incluir as disciplinas de pré-requisito? Tal decisão pode atrasar 
significativamente o currículo, travando toda a grade, sendo, portanto, 
contraproducente. Existem disciplinas de pré-requisito que podem ser APNPs.

 
Temos, na realidade, um 2020.pandemia. Fica inviável a continuação de um 
período 2020.1 póspandemia, fazendo-se necessária a criação de um período 
excepcional. Tivemos formandos neste 2020.1, durante a pandemia,
difícil cancelar o período (pode correr o risco de cancelar o diploma dos 
formados). Logo, 2020.1 pode ser válido apenas para os formados, e iniciar um 
novo período para todos. 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLIN
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de compon
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 

mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
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reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 

requisito? Tal decisão pode atrasar 
significativamente o currículo, travando toda a grade, sendo, portanto, 

requisito que podem ser APNPs. 
pandemia, fazendo-se 

necessária a criação de um período excepcional. Tivemos formados neste 
2020.1, durante a pandemia, por isso fica difícil cancelar o período. Logo, 2020.1 

as para os formados, e iniciar um novo período para todos 

Há algumas orientações para não termos oferta de certas disciplinas por APNP. 

requisito? Tal decisão pode atrasar significativamente o 

contraproducente. Existem disciplinas de pré-requisito 

Temos, na realidade, um 2020.pandemia. Fica inviável a continuação de um 
se necessária a criação de um período 

2020.1, durante a pandemia, por isso fica difícil cancelar o período (pode correr o 

diploma dos formados). Logo, 2020.1 pode ser válido apenas para os formados, e 

ientações para não termos oferta de certas disciplinas por APNP. 
requisito? Tal decisão pode atrasar 

significativamente o currículo, travando toda a grade, sendo, portanto, 
requisito que podem ser APNPs. 

Temos, na realidade, um 2020.pandemia. Fica inviável a continuação de um 
se necessária a criação de um período 

excepcional. Tivemos formandos neste 2020.1, durante a pandemia, por isso fica 
difícil cancelar o período (pode correr o risco de cancelar o diploma dos 
formados). Logo, 2020.1 pode ser válido apenas para os formados, e iniciar um 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

requisitos para outra disciplina. 
componentes curriculares a serem 



Pró

 

reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.
 
Art. 15º A reorganização p
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial.
 
Art. 16º No calen
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tra
acadêmicos.

Duque de Caxias 

Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de 
Caxias: 
 
Art. 15  
substituir o inciso V por "Flexibilização de pré
 
Art. 17 
incluir parágrafo:
- para os alunos da graduação o coeficiente de rendimento deverá ser 
considerado somente para os casos em que houver a aprovação na disciplina.

Realengo 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pe
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensinoaprendizagem 
irremediáveis a
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; IV. não 
inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidad
flexibilize o pré e/ou o co
registro destes componentes curriculares a serem reorganizados com APNPs 
será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a
ser referendada pela direção de ensino do campus, apensada ao PPC e 
encaminhada à PROEN.
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; III. autorização para que conteúdos práticos 
sejam oferecidos posteriormente, de forma incorporada a out
em módulos práticos específicos, de maneira a melhor cumprir os objetivos de 
formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
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reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de 

substituir o inciso V por "Flexibilização de pré-requisito aprovada pelo colegiado."

incluir parágrafo: 
para os alunos da graduação o coeficiente de rendimento deverá ser 

considerado somente para os casos em que houver a aprovação na disciplina.
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensinoaprendizagem 
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; IV. não 
inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidad
flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina. Parágrafo único. O 
registro destes componentes curriculares a serem reorganizados com APNPs 
será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a
ser referendada pela direção de ensino do campus, apensada ao PPC e 
encaminhada à PROEN. 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
olvidas de forma não presencial; 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; III. autorização para que conteúdos práticos 
sejam oferecidos posteriormente, de forma incorporada a out
em módulos práticos específicos, de maneira a melhor cumprir os objetivos de 
formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
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reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 

revista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 

dário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
mitação de PPC pelos respectivos conselhos 

Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de 

requisito aprovada pelo colegiado." 

para os alunos da graduação o coeficiente de rendimento deverá ser 
considerado somente para os casos em que houver a aprovação na disciplina. 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 

la impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensinoaprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; IV. não 
inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; V. 

requisitos para outra disciplina. Parágrafo único. O 
registro destes componentes curriculares a serem reorganizados com APNPs 
será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a 
ser referendada pela direção de ensino do campus, apensada ao PPC e 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; III. autorização para que conteúdos práticos 
sejam oferecidos posteriormente, de forma incorporada a outras disciplinas, ou 
em módulos práticos específicos, de maneira a melhor cumprir os objetivos de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
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deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial.
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.

Rio de Janeiro Sem contribuições
Engenheiro Paulo de 

Frontin CONCORDO

Volta Redonda 

Art. 16 
I. sugiro incluir adiamento de conteúdos teóricos também, desde que o professor 
entenda que haverá prejuízo a aprendizagem do aluno.

Duque de Caxias De acordo.

Pinheiral 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracteriz
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das
V. flexibilize opré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertine
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.
 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporad
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial.
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes d
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.

Realengo 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
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deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 

ização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial. 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

linas. 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
Sem contribuições 

CONCORDO 

I. sugiro incluir adiamento de conteúdos teóricos também, desde que o professor 
entenda que haverá prejuízo a aprendizagem do aluno. 
De acordo. 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino

áveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das
V. flexibilize opré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes d
disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
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deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
ização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

I. sugiro incluir adiamento de conteúdos teóricos também, desde que o professor 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
ada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 

cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 

nte, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
a a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 



Pró

 

prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e polit
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificat
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.
 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não 
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade in
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial.
 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período d
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.
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prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 

incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial. 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período d
disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
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III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
écnica das unidades curriculares; 

requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 

iva pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
formando a 

reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 

Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 



Pró

 

16. DÉCIMO PRIMEIRO 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 19 Para o desenvolvimento
cadastro no SIGAA para acesso
Art. 20 Deverá ser concedido
viabilizar a participação e realização
orçamentária dos campi do IFRJ.
Art. 21 Para o desenvolvimento
à capacitação a distância, bem
e disponibilizados pela Diretoria
Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi
necessárias ao desenvolvimento
pedagógicas institucionais e normativos
Art. 22 Os agentes públicos vinculados
videoaulas ou fizerem transmiss
período em que estiverem em
individuais à proteção de imagem
fevereiro de 1998, na Lei 12.965,
demais legislações correlatas.
audiovisual produzido pelo 
indevido de conteúdo, de imagem
em todos os materiais: “Este é
e seu uso, cópia, edição e/ou
existentes ou que vierem a
autorização expressa de seu 
penalidades legais vigentes”.  
Art. 23 No que se refere às atividades
previsto nas normativas legais
reitoria de Extensão (PROEX),
Empresa (COIEE).   
Art. 24 Os casos omissos e excepcionais
pelas direções de ensino e pelo
Rio de Janeiro, __ de ________
 

Paracambi Nada a acrescentar.
Paracambi S/C. 

São João de Meriti 
É essencial a atenção do aluno, cabe 
já temos toda atenção da equipe inteira de todos os Campus.

Nilópolis 
Como garantir a disponibilidade orçamentária do campus?
Quem fará a impressão do material, conforme artigo 22?

Rio de Janeiro concordo 
Arraial do Cabo Li e estou de acordo

Nilópolis 

Artigo 20. E se não houver disponibilidade orçamentária no campus ou se esta 
não for suficiente, como ficarão os alunos em vulnerabilidade? Acho que tinha 
que ser responsabilidade da reitoria.
Artigo 23. Acho

Rio de Janeiro Não tenho observações a fazer.
Arraial do Cabo Discordo 
Rio de Janeiro "Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
ITEM DO QUESTIONÁRIO DO LIME SURVEY

GERAIS   
desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno

acesso ao módulo da Turma Virtual.    
concedido aos estudantes em vulnerabilidade social

realização das APNPs, de acordo com a 
IFRJ.   

desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ
bem como a outros materiais instrucionais, a serem
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação
(DTEIN/PROEN).   

campi poderão organizar outras capacitações 
desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais

normativos legais correlatos.   
vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso

transmissões síncronas - como lives ou webinários
em vigor estas diretrizes, terão resguardados

imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610,
12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil

correlatas.  Parágrafo Único: Todo material didático,
servidor deverá advertir ao seu consumidor

imagem e de voz, mediante a seguinte orientação
é um material pedagógico desenvolvido por servidor

e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer
a ser desenvolvidos, somente poderá ser 
autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão 
 

atividades profissionais de estágio, caberá o
legais correlatas e alvo de regulamentação específica

(PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integra

excepcionais serão apreciados pelos colegiados
pelo colegiado do campus ou, caso necessário, 

________ de 2020. 

Nada a acrescentar. 

É essencial a atenção do aluno, cabe somente a ele fazer o plano dar certo, pois 
já temos toda atenção da equipe inteira de todos os Campus.
Como garantir a disponibilidade orçamentária do campus?
Quem fará a impressão do material, conforme artigo 22? 

 
Li e estou de acordo 
Artigo 20. E se não houver disponibilidade orçamentária no campus ou se esta 
não for suficiente, como ficarão os alunos em vulnerabilidade? Acho que tinha 
que ser responsabilidade da reitoria. 
Artigo 23. Acho que poderia explicar melhor. 
Não tenho observações a fazer. 

 
"Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
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SURVEY 

aluno a realização do 

social auxílio para 
 disponibilidade 

IFRJ terão acesso 
serem organizados 

Inovação em Educação 

que se fizerem 
demais orientações 

recurso da gravação de 
webinários - durante o 

resguardados seus direitos 
9.610, de 19 de 

Civil da Internet) e 
ático, impresso e/ou 

consumidor sobre o uso 
orientação disponibilizada 

servidor do IFRJ, 
quaisquer meios 
 feito mediante 
ser aplicadas as 

o atendimento ao 
ífica junto à Pró-

Integração Escola-

colegiados dos cursos, 
 pela PROEN.     

somente a ele fazer o plano dar certo, pois 
já temos toda atenção da equipe inteira de todos os Campus. 
Como garantir a disponibilidade orçamentária do campus? 

Artigo 20. E se não houver disponibilidade orçamentária no campus ou se esta 
não for suficiente, como ficarão os alunos em vulnerabilidade? Acho que tinha 

"Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 



Pró

 

realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turm
 
Discordo, pois o aluno já está matriculado nas disciplinas. Cabe, após o período 
de trancamento de disciplinas, a abertura das turmas virtuais com a inclusão dos 
alunos que continuarem matriculados nas mesmas.
 
"Art. 20 Deverá ser concedido a
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ."
 
Moro sozinha, a IC (e a bolsa) acaba em julho, estou desempregada, sou do 
grupo de risc
Geral devido à minha condição econômica e o plano de internet via celular é pré
pago.  E aí? Trancar todas as disciplinas e reprovar 
por ausência numa de seis créditos seria a melhor solução
CR/CRA despencarem? Não acredito que a instituição tenha condições de ajudar 
a todos os discentes em situação de vulnerabilidade econômica e é um imenso 
impasse. 

Volta Redonda Concordo
Engenheiro Paulo de 

Frontin Não possuo 

Volta Redonda 

Art. 20: "de acordo com a capacidade orçamentária"? E o direito à Educação, 
como fica? Sugestão: já que há possibilidade de entrega de atividades impressas, 
retirar obrigatoriedade de inscrição do aluno no SIGAA.

São Gonçalo Concordo.

Paracambi 

Como acessar o SIGA?
Precisamos de um passo a passo.
Como receber auxílio?
Precisamos de mais informações.

Nilópolis Ok. 

Rio de Janeiro 
Ver comentários anteriores sobre necessidade de suporte institucional, 
especialmente no sigaa.

Rio de Janeiro Concordo com a minuta.
Realengo Acho o sigaa um.bom caminho.
Paracambi Sem comentários.

Volta Redonda concordo 

São Gonçalo 
Seria de suma importância a capacitação de servidores e estudantes, tendo em 
vista que muitas vezes vários não 

Volta Redonda Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
Realengo Nada a acrescentar

Volta Redonda 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um 
grande acumulo de atividades, assi
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecim
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 
proporcionada a nós alunos. 
      Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
de surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se 
torna ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique.
       Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
Temos mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turm

Discordo, pois o aluno já está matriculado nas disciplinas. Cabe, após o período 
de trancamento de disciplinas, a abertura das turmas virtuais com a inclusão dos 
alunos que continuarem matriculados nas mesmas. 

"Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ." 

Moro sozinha, a IC (e a bolsa) acaba em julho, estou desempregada, sou do 
grupo de risco, já usei todos os períodos de trancamento válidos no Regimento 
Geral devido à minha condição econômica e o plano de internet via celular é pré
pago.  E aí? Trancar todas as disciplinas e reprovar  
por ausência numa de seis créditos seria a melhor solução
CR/CRA despencarem? Não acredito que a instituição tenha condições de ajudar 
a todos os discentes em situação de vulnerabilidade econômica e é um imenso 

 
Concordo 

Não possuo observações 
Art. 20: "de acordo com a capacidade orçamentária"? E o direito à Educação, 
como fica? Sugestão: já que há possibilidade de entrega de atividades impressas, 
retirar obrigatoriedade de inscrição do aluno no SIGAA. 
Concordo. 
Como acessar o SIGA? 
Precisamos de um passo a passo. 
Como receber auxílio? 
Precisamos de mais informações. 

Ver comentários anteriores sobre necessidade de suporte institucional, 
especialmente no sigaa. 
Concordo com a minuta. 
Acho o sigaa um.bom caminho. 
Sem comentários. 

 
Seria de suma importância a capacitação de servidores e estudantes, tendo em 
vista que muitas vezes vários não sabem usar o meio digital.
Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
Nada a acrescentar 
As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um 
grande acumulo de atividades, assim sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecim
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 
proporcionada a nós alunos.  

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
de surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se 
torna ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 
estarmos aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique.

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
Temos mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas 
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realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. " 

Discordo, pois o aluno já está matriculado nas disciplinas. Cabe, após o período 
de trancamento de disciplinas, a abertura das turmas virtuais com a inclusão dos 

os estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

Moro sozinha, a IC (e a bolsa) acaba em julho, estou desempregada, sou do 
o, já usei todos os períodos de trancamento válidos no Regimento 

Geral devido à minha condição econômica e o plano de internet via celular é pré-

por ausência numa de seis créditos seria a melhor solução, mesmo fazendo meus 
CR/CRA despencarem? Não acredito que a instituição tenha condições de ajudar 
a todos os discentes em situação de vulnerabilidade econômica e é um imenso 

Art. 20: "de acordo com a capacidade orçamentária"? E o direito à Educação, 
como fica? Sugestão: já que há possibilidade de entrega de atividades impressas, 

Ver comentários anteriores sobre necessidade de suporte institucional, 

Seria de suma importância a capacitação de servidores e estudantes, tendo em 
sabem usar o meio digital. 

Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o 
nosso ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um 

m sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a 
necessidade de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. 
Porém, seria adequado manter o controle de quantas atividades serão 

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
de surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se 
torna ter que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das 
Instituições Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por 

dias parados, e gostaríamos que essa situação 
seja resolvida rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e 
encontrarão uma solução rapidamente e que não nos prejudique. 

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
Temos mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas 



Pró

 

vemos nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
Queremos poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. 
Esse período de interrupção fa
prejudicar muito se não tomarmos decisões imediatas.

Nilópolis Tem estudantes que não conseguem entrar no SIGAA.
Nilópolis Satisfeito com o documento.
Realengo Como disse, desse ser melhor pensada.

Rio de Janeiro 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. 
Como será feito o cadastro dos alunos em dificuldades sociais?

Engenheiro Paulo de 
Frontin Ótimo. 

Rio de Janeiro Concordo.
Rio de Janeiro ok 

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Cabe a instituição criar meios para atender a todos e os discentes q tiverem 
dificuldades de acesso a internet  pode

Engenheiro Paulo de 
Frontin Sem considerações

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade.

Arraial do Cabo De acordo com o texto.
Pinheiral Desde o início da pandemia já deveriam ter visto isso.
Pinheiral Concordo.

Duque de Caxias 

"Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. " 
parabens aos 
funcionarios para a secretaria, uma vez q MUITOS alunos têm dificuldade de 
acessar por questoes ligadas a cadastro.  A obrigatoriedade do uso do SIGAA já 
é um ponto, mas  me abstive. de comentar  
(quem preparará o curso para que todos saibam mexer nele? Quem formulou isto 
nao entende: há alunos semianalfabetos, que nao sao capazes de compreender 
um enunciado simples). A sala de aula me permitia intervir nesses casos
online, como será?

Pinheiral De acordo
Arraial do Cabo Concordo.

Pinheiral A favor 
Pinheiral Concordo
Pinheiral Importante conhecer a realidade de cada aluno e Campus.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

O que acontece com um aluno ou um grupo de 
necessidades além da verba orçamentária dos campi, a luz do artigo 20º? 
Especialmente uma vez que o campus Engenheiro Paulo de Frontin JÁ SOFRE 
uma defasagem nos depósitos devidos para estes mesmos alunos. O auxílio 
referente á junho não
isso aconteça até depois do dia 20 de JULHO, gerando desconfortos dos mais 
diversos aos alunos mais vulneráveis, e esse atraso já está previsto para 
acontecer NOVAMENTE com o valor referente à ju
Finanças e Contabilidade). Então claramente os setores têm dificuldades de 
trabalhar com os auxílios em casos de emergência, como isso se daria em caso 
do aluno que precisar de recursos para participar das APNPs?

Rio de Janeiro Concordo com o texto acima
Pinheiral Concordo

Volta Redonda Concordo. Casos de vulnerabilidade tem que ser bem analisados.

Paracambi 

"Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ."
 
Se em tempos normais o IFRJ tem dificuldades de recursos para pagar auxílios, 
em tempos de emergência como o que estamos vivendo seria mais escasso.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
vemos nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
Queremos poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. 
Esse período de interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos 
prejudicar muito se não tomarmos decisões imediatas. 
Tem estudantes que não conseguem entrar no SIGAA. 
Satisfeito com o documento. 
Como disse, desse ser melhor pensada. 
Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. 
Como será feito o cadastro dos alunos em dificuldades sociais?

Concordo. 

Cabe a instituição criar meios para atender a todos e os discentes q tiverem 
dificuldades de acesso a internet  pode- se ofertar um valor em forma de auxílio

Sem considerações 
As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade.
De acordo com o texto. 

e o início da pandemia já deveriam ter visto isso. 
Concordo. 
"Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. " 
parabens aos organizadores. Será necessário contratar mais uns tres 
funcionarios para a secretaria, uma vez q MUITOS alunos têm dificuldade de 
acessar por questoes ligadas a cadastro.  A obrigatoriedade do uso do SIGAA já 
é um ponto, mas  me abstive. de comentar  - porque o Moodle é uma 'alternativa' 
(quem preparará o curso para que todos saibam mexer nele? Quem formulou isto 
nao entende: há alunos semianalfabetos, que nao sao capazes de compreender 
um enunciado simples). A sala de aula me permitia intervir nesses casos
online, como será? 
De acordo 
Concordo. 

Concordo 
Importante conhecer a realidade de cada aluno e Campus.
O que acontece com um aluno ou um grupo de alunos que possuem 
necessidades além da verba orçamentária dos campi, a luz do artigo 20º? 
Especialmente uma vez que o campus Engenheiro Paulo de Frontin JÁ SOFRE 
uma defasagem nos depósitos devidos para estes mesmos alunos. O auxílio 
referente á junho não foi depositado até então, e “previsão” da reitoria é de que 
isso aconteça até depois do dia 20 de JULHO, gerando desconfortos dos mais 
diversos aos alunos mais vulneráveis, e esse atraso já está previsto para 
acontecer NOVAMENTE com o valor referente à julho (informação da Diretoria de 
Finanças e Contabilidade). Então claramente os setores têm dificuldades de 
trabalhar com os auxílios em casos de emergência, como isso se daria em caso 
do aluno que precisar de recursos para participar das APNPs?
Concordo com o texto acima 
Concordo 
Concordo. Casos de vulnerabilidade tem que ser bem analisados.
"Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ." 

Se em tempos normais o IFRJ tem dificuldades de recursos para pagar auxílios, 
em tempos de emergência como o que estamos vivendo seria mais escasso.
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vemos nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva-los. 
Queremos poder planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. 

rá grande diferença em nossa vida, e irá nos 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  
Como será feito o cadastro dos alunos em dificuldades sociais? 

Cabe a instituição criar meios para atender a todos e os discentes q tiverem 
se ofertar um valor em forma de auxílio 

As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, 
assim, essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade. 

"Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. " --> 

organizadores. Será necessário contratar mais uns tres 
funcionarios para a secretaria, uma vez q MUITOS alunos têm dificuldade de 
acessar por questoes ligadas a cadastro.  A obrigatoriedade do uso do SIGAA já 

que o Moodle é uma 'alternativa' 
(quem preparará o curso para que todos saibam mexer nele? Quem formulou isto 
nao entende: há alunos semianalfabetos, que nao sao capazes de compreender 
um enunciado simples). A sala de aula me permitia intervir nesses casos - mas 

Importante conhecer a realidade de cada aluno e Campus. 
alunos que possuem 

necessidades além da verba orçamentária dos campi, a luz do artigo 20º? 
Especialmente uma vez que o campus Engenheiro Paulo de Frontin JÁ SOFRE 
uma defasagem nos depósitos devidos para estes mesmos alunos. O auxílio 

foi depositado até então, e “previsão” da reitoria é de que 
isso aconteça até depois do dia 20 de JULHO, gerando desconfortos dos mais 
diversos aos alunos mais vulneráveis, e esse atraso já está previsto para 

lho (informação da Diretoria de 
Finanças e Contabilidade). Então claramente os setores têm dificuldades de 
trabalhar com os auxílios em casos de emergência, como isso se daria em caso 
do aluno que precisar de recursos para participar das APNPs? 

Concordo. Casos de vulnerabilidade tem que ser bem analisados. 
"Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 

realização das APNPs, de acordo com a 

Se em tempos normais o IFRJ tem dificuldades de recursos para pagar auxílios, 
em tempos de emergência como o que estamos vivendo seria mais escasso. 
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Nilópolis Sem adiç
Rio de Janeiro Concordo com a implementação de atividades não presenciais
Volta Redonda De acordo.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de 
construção para elaboração de uma solução 
APNPs! 

Nilópolis 
Demais observações serão feitas em representação coletiva pelo Centro 
Acadêmico

Arraial do Cabo Concordo, e entendo todas as questões expostas na minuta.
Rio de Janeiro De acordo
Volta Redonda As atividades de videoaulas por manterem todos atualizados com as matérias.

Duque de Caxias Não concordo com aula remota em substituição

Realengo 
Está faltando mais informações sobre a capacitação de docentes e discentes 
quanto ao uso das ferramentas.

Rio de Janeiro Concordo.
Nilópolis Transferem responsabilidades ?
Nilópolis Sem observações.

Pinheiral 
O documento precisa prever a possibilidade de trancamento da matrícula a 
qualquer tempo sem prejuízo ao aluno.

Rio de Janeiro Concordo.
Rio de Janeiro tenho disponibilidade para ead

Pinheiral 

Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de deba
fins de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% 
de inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on

Nilópolis 

Pergunta: "Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social 
auxílio para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ."
-->E se o campus não tiver disponibil
insuficiente, como os alunos em vulnerabilidade social ficam?

Niterói 

Segundo o seguinte trecho: "Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em 
vulnerabilidade social auxílio para viabilizar a participação e realização d
APNPs, de acordo com a disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ", como 
o IFRJ pode garantir o orçamento de todos os campi? É muito arriscado propor 
este tipo de posicionamento, visto que os institutos já estão sofrendo com os 
cortes de verbas ante
o risco de ter um campus fechado (Belford Roxo). 
Não vamos repetir os erros da SEEDUC/RJ, de deixar a desejar o ensino de 
qualidade aos alunos, para que não sejamos, inclusive, foco do Ministério 
Público, como a Secretaria Estadual de Educação foi. Esta minuta, simplesmente, 
deixa muito a desejar e abre brechas para a precarização do ensino, bem como, 
pouco explora o tripé de ensino, pesquisa e extensão, estes últimos, que 
poderiam ter sido, desde o in
vínculo dos alunos em uma PANDEMIA, sem valorizar o ensino conteudista.
Sobre o uso de imagem e voz de docentes, deve estar explícito que todo o 
material utilizado só será disponibilizado para acesso enquanto 
sendo deletado/destruído da plataforma ou site logo após o retorno das aulas 
presenciais. Ademais, deve ser assegurado ao docente que a sua imagem não 
deverá servir de divulgação/ter fins de propaganda pelo Instituto e nenhuma outra 
instituição ou pessoa, a não ser o próprio docente.
Link: https://www.mprj.mp.br/home/

Nilópolis Está claro.

Duque de Caxias 

1) Com relação ao Artigo 19, Reitero a preocupação com relaçao ao pleno acesso 
(cadastro) dos alunos
realizada.
2) Com relação ao Artigo 20,  se o campus não tiver disponibilidade financeira, os 
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ões... 

Concordo com a implementação de atividades não presenciais
De acordo. 
Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de 
construção para elaboração de uma solução alternativa e implementação das 

Demais observações serão feitas em representação coletiva pelo Centro 
Acadêmico 
Concordo, e entendo todas as questões expostas na minuta.
De acordo 

atividades de videoaulas por manterem todos atualizados com as matérias.
Não concordo com aula remota em substituição 
Está faltando mais informações sobre a capacitação de docentes e discentes 
quanto ao uso das ferramentas. 
Concordo. 
Transferem responsabilidades ? 
Sem observações. 
O documento precisa prever a possibilidade de trancamento da matrícula a 
qualquer tempo sem prejuízo ao aluno. 
Concordo. 
tenho disponibilidade para ead 
Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de deba
fins de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% 
de inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on-line, remota, híbrida, etc.
Pergunta: "Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social 
auxílio para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ." 

>E se o campus não tiver disponibildiade orçamentária ou se esta for 
insuficiente, como os alunos em vulnerabilidade social ficam?
Segundo o seguinte trecho: "Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em 
vulnerabilidade social auxílio para viabilizar a participação e realização d
APNPs, de acordo com a disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ", como 
o IFRJ pode garantir o orçamento de todos os campi? É muito arriscado propor 
este tipo de posicionamento, visto que os institutos já estão sofrendo com os 
cortes de verbas antes mesmo da pandemia. Além disso, recentemente, tivemos 
o risco de ter um campus fechado (Belford Roxo).  
Não vamos repetir os erros da SEEDUC/RJ, de deixar a desejar o ensino de 
qualidade aos alunos, para que não sejamos, inclusive, foco do Ministério 

ico, como a Secretaria Estadual de Educação foi. Esta minuta, simplesmente, 
deixa muito a desejar e abre brechas para a precarização do ensino, bem como, 
pouco explora o tripé de ensino, pesquisa e extensão, estes últimos, que 
poderiam ter sido, desde o início, o foco da minuta, como forma de manter o 
vínculo dos alunos em uma PANDEMIA, sem valorizar o ensino conteudista.
Sobre o uso de imagem e voz de docentes, deve estar explícito que todo o 
material utilizado só será disponibilizado para acesso enquanto 
sendo deletado/destruído da plataforma ou site logo após o retorno das aulas 
presenciais. Ademais, deve ser assegurado ao docente que a sua imagem não 
deverá servir de divulgação/ter fins de propaganda pelo Instituto e nenhuma outra 

tuição ou pessoa, a não ser o próprio docente. 
Link: https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84531
Está claro. 
1) Com relação ao Artigo 19, Reitero a preocupação com relaçao ao pleno acesso 
(cadastro) dos alunos ao SIGAA. Alguma forma de levantamento deve ser 
realizada. 
2) Com relação ao Artigo 20,  se o campus não tiver disponibilidade financeira, os 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

378 

Concordo com a implementação de atividades não presenciais 

Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de 
alternativa e implementação das 

Demais observações serão feitas em representação coletiva pelo Centro 

Concordo, e entendo todas as questões expostas na minuta. 

atividades de videoaulas por manterem todos atualizados com as matérias. 

Está faltando mais informações sobre a capacitação de docentes e discentes 

O documento precisa prever a possibilidade de trancamento da matrícula a 

Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para 
fins de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% 
de inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 

line, remota, híbrida, etc. 
Pergunta: "Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social 
auxílio para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

diade orçamentária ou se esta for 
insuficiente, como os alunos em vulnerabilidade social ficam? 
Segundo o seguinte trecho: "Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em 
vulnerabilidade social auxílio para viabilizar a participação e realização das 
APNPs, de acordo com a disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ", como 
o IFRJ pode garantir o orçamento de todos os campi? É muito arriscado propor 
este tipo de posicionamento, visto que os institutos já estão sofrendo com os 

s mesmo da pandemia. Além disso, recentemente, tivemos 

Não vamos repetir os erros da SEEDUC/RJ, de deixar a desejar o ensino de 
qualidade aos alunos, para que não sejamos, inclusive, foco do Ministério 

ico, como a Secretaria Estadual de Educação foi. Esta minuta, simplesmente, 
deixa muito a desejar e abre brechas para a precarização do ensino, bem como, 
pouco explora o tripé de ensino, pesquisa e extensão, estes últimos, que 

ício, o foco da minuta, como forma de manter o 
vínculo dos alunos em uma PANDEMIA, sem valorizar o ensino conteudista. 
Sobre o uso de imagem e voz de docentes, deve estar explícito que todo o 
material utilizado só será disponibilizado para acesso enquanto durar a pandemia, 
sendo deletado/destruído da plataforma ou site logo após o retorno das aulas 
presenciais. Ademais, deve ser assegurado ao docente que a sua imagem não 
deverá servir de divulgação/ter fins de propaganda pelo Instituto e nenhuma outra 

noticia/visualizar/84531 

1) Com relação ao Artigo 19, Reitero a preocupação com relaçao ao pleno acesso 
ao SIGAA. Alguma forma de levantamento deve ser 

2) Com relação ao Artigo 20,  se o campus não tiver disponibilidade financeira, os 



Pró

 

alunos em vulnerabilidade social não serão contemplados com esse auxílio. Não 
haverá outra estratégia por parte d
3) Com relação ao Artigo 21, Qual o prazo estabelecido e duração de tal 
capacitação à distância?

Volta Redonda 

Adoção de alguma plataforma diferente do Youtube para disponibilização das 
vídeo-aulas, ou uso de restrição de acesso ao 
vídeos. 

Rio de Janeiro Como seria feito esse apoio ao corpo docente
São João de Meriti concordo 
São João de Meriti concordo 
São João de Meriti ok, por mim.
Duque de Caxias De acordo.
Arraial do Cabo Concordo
Arraial do Cabo Concordo.

Nilópolis 

Como não há um campo reservado para comentários de caráter mais geral, os 
farei aqui. 
 
1 - Senti falta de uma explicação metodológica acerca de nossa participação 
nesse questionário. Ou seja, como e quando essas considerações ser
interpretadas e sistematizadas? Como as considerações feitas pelos membros da 
comunidade escolar serão levadas em conta e, eventualmente, como vão auxiliar 
a promover mudanças nesse regulamento? Quais são os passos previstos após o 
encerramento d
contribuições serão sistematizadas e apresentadas à comunidade? Essa 
sistematização será apresentada por algum meio?
Acho que, em princípio, essa metodologia de trabalho acerca da consulta deve
ser explicitada.  Enfim, muitas questões acerca da metodologia de trabalho ficam 
sem resposta.
2 - Nada garante que um somatório de várias consultas individuais, ainda que 
seja importante garantir esse espaço de escuta individual, seja mais democrático
do que uma quantidade menor de sugestões e críticas construídas em espaços 
coletivos. Por exemplo, a participação em uma reunião de colegiado de curso 
para uma leitura crítica do documento pode resultar em uma contribuição mais 
significativa, uma vez que 
dúvidas comuns podem ser tiradas e o que antes viria como uma crítica pode 
acabar sendo resolvido e compreendido. 
Enfim, gostaria de ressaltar aqui a importância de se garantir um espaço de 
escuta e aco
trabalha o documento (colegiados de curso, reuniões gerais dos campi, espaços 
criados a partir de assembleias sindicais, etc.) Essa aposta apenas nas 
contribuições individuais como se, suposta
democrático, me parece um erro.
Resta ainda a dúvida de quem vai ler e sistematizar tantas contribuições 
individuais e como isso será feito.

Duque de Caxias De acordo.
Duque de Caxias Acho pertinente o auxilio para os alunos 
Duque de Caxias Que os governos e secretárias de educação hajam com harmonia

Rio de Janeiro Concordo.
Arraial do Cabo Concordo

Volta Redonda 

É importante incluir no documento que atividades extras realizadas de forma 
opcional no 
podem ser consideradas como nenhuma forma de carga horária, de trabalho de 
desenvolvimento de conteúdo ou de avaliação. Elas poderiam ser propostas 
novamente, com orientações específicas e co

Nilópolis 

Mais uma vez foi ressaltada veementemente a necessidade de desenvolvimento 
e esclarecimento das orientações para quem não possui acesso à internet, já que 
o cadastro, segundo a minuta, se dará através do SIGAA. Foi pon
necessidade de informar melhor no Art. 20° sobre a proveniência e tipo do auxílio 
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alunos em vulnerabilidade social não serão contemplados com esse auxílio. Não 
haverá outra estratégia por parte do IFRJ/Reitoria? 
3) Com relação ao Artigo 21, Qual o prazo estabelecido e duração de tal 
capacitação à distância? 
Adoção de alguma plataforma diferente do Youtube para disponibilização das 

aulas, ou uso de restrição de acesso ao conteúdo para divulgação de 

Como seria feito esse apoio ao corpo docente 
 
 

ok, por mim. 
De acordo. 
Concordo 
Concordo. 
Como não há um campo reservado para comentários de caráter mais geral, os 
farei aqui.  

Senti falta de uma explicação metodológica acerca de nossa participação 
nesse questionário. Ou seja, como e quando essas considerações ser
interpretadas e sistematizadas? Como as considerações feitas pelos membros da 
comunidade escolar serão levadas em conta e, eventualmente, como vão auxiliar 
a promover mudanças nesse regulamento? Quais são os passos previstos após o 
encerramento dessa consulta pública? Haverá uma grande assembleia na qual as 
contribuições serão sistematizadas e apresentadas à comunidade? Essa 
sistematização será apresentada por algum meio? 
Acho que, em princípio, essa metodologia de trabalho acerca da consulta deve
ser explicitada.  Enfim, muitas questões acerca da metodologia de trabalho ficam 
sem resposta. 

Nada garante que um somatório de várias consultas individuais, ainda que 
seja importante garantir esse espaço de escuta individual, seja mais democrático
do que uma quantidade menor de sugestões e críticas construídas em espaços 
coletivos. Por exemplo, a participação em uma reunião de colegiado de curso 
para uma leitura crítica do documento pode resultar em uma contribuição mais 
significativa, uma vez que coletivamente a crítica de um se soma a de outro ou, 
dúvidas comuns podem ser tiradas e o que antes viria como uma crítica pode 
acabar sendo resolvido e compreendido.  
Enfim, gostaria de ressaltar aqui a importância de se garantir um espaço de 
escuta e acolhimento das críticas elaboradas em espaços onde a coletividade 
trabalha o documento (colegiados de curso, reuniões gerais dos campi, espaços 
criados a partir de assembleias sindicais, etc.) Essa aposta apenas nas 
contribuições individuais como se, supostamente, fosse um caminho mais 
democrático, me parece um erro. 
Resta ainda a dúvida de quem vai ler e sistematizar tantas contribuições 
individuais e como isso será feito. 
De acordo. 
Acho pertinente o auxilio para os alunos em vulnerabilidade.
Que os governos e secretárias de educação hajam com harmonia
Concordo. 
Concordo 
É importante incluir no documento que atividades extras realizadas de forma 
opcional no período anterior à possível aprovação e realização das APNPs não 
podem ser consideradas como nenhuma forma de carga horária, de trabalho de 
desenvolvimento de conteúdo ou de avaliação. Elas poderiam ser propostas 
novamente, com orientações específicas e com novo prazo estabelecido.
Mais uma vez foi ressaltada veementemente a necessidade de desenvolvimento 
e esclarecimento das orientações para quem não possui acesso à internet, já que 
o cadastro, segundo a minuta, se dará através do SIGAA. Foi pon
necessidade de informar melhor no Art. 20° sobre a proveniência e tipo do auxílio 
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alunos em vulnerabilidade social não serão contemplados com esse auxílio. Não 

3) Com relação ao Artigo 21, Qual o prazo estabelecido e duração de tal 

Adoção de alguma plataforma diferente do Youtube para disponibilização das 
conteúdo para divulgação de 

Como não há um campo reservado para comentários de caráter mais geral, os 

Senti falta de uma explicação metodológica acerca de nossa participação 
nesse questionário. Ou seja, como e quando essas considerações serão lidas, 
interpretadas e sistematizadas? Como as considerações feitas pelos membros da 
comunidade escolar serão levadas em conta e, eventualmente, como vão auxiliar 
a promover mudanças nesse regulamento? Quais são os passos previstos após o 

essa consulta pública? Haverá uma grande assembleia na qual as 
contribuições serão sistematizadas e apresentadas à comunidade? Essa 

Acho que, em princípio, essa metodologia de trabalho acerca da consulta deveria 
ser explicitada.  Enfim, muitas questões acerca da metodologia de trabalho ficam 

Nada garante que um somatório de várias consultas individuais, ainda que 
seja importante garantir esse espaço de escuta individual, seja mais democrático 
do que uma quantidade menor de sugestões e críticas construídas em espaços 
coletivos. Por exemplo, a participação em uma reunião de colegiado de curso 
para uma leitura crítica do documento pode resultar em uma contribuição mais 

coletivamente a crítica de um se soma a de outro ou, 
dúvidas comuns podem ser tiradas e o que antes viria como uma crítica pode 

Enfim, gostaria de ressaltar aqui a importância de se garantir um espaço de 
lhimento das críticas elaboradas em espaços onde a coletividade 

trabalha o documento (colegiados de curso, reuniões gerais dos campi, espaços 
criados a partir de assembleias sindicais, etc.) Essa aposta apenas nas 

mente, fosse um caminho mais 

Resta ainda a dúvida de quem vai ler e sistematizar tantas contribuições 

em vulnerabilidade. 
Que os governos e secretárias de educação hajam com harmonia 

É importante incluir no documento que atividades extras realizadas de forma 
período anterior à possível aprovação e realização das APNPs não 

podem ser consideradas como nenhuma forma de carga horária, de trabalho de 
desenvolvimento de conteúdo ou de avaliação. Elas poderiam ser propostas 

m novo prazo estabelecido. 
Mais uma vez foi ressaltada veementemente a necessidade de desenvolvimento 
e esclarecimento das orientações para quem não possui acesso à internet, já que 
o cadastro, segundo a minuta, se dará através do SIGAA. Foi pontuado também a 
necessidade de informar melhor no Art. 20° sobre a proveniência e tipo do auxílio 
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aos discentes em situação de vulnerabilidade social, para que haja mais 
transparência nesse repasse.

Nilópolis 

Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado 
 
Art. 20º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ 
disponibildiade orçame
vulnerabilidade social ficam?  E ser mais específico. Qual tipo de auxílio? Cessão 
de computador? Acesso à internet? (art.20º)
Art. 21 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ 
terão acesso à capacitação a distância, 
pouquíssimos cursos e/ou treinamentos oferecidos pelo IFRJ neste contexto. Não 
sabemos onde colocar os materiais preparados e fomos pouco informados sobre 
as regras para postar
- autorização expressa de seu autor e do IFRJ 
IFRJ. Se precisar, dizer quem representará o IFRJ nesse caso (art.22º)

Niterói Concordo.

Belford Roxo 

Sobre a questão do uso de imagem e voz.
proteção contra o uso indevido? Se existem, seria bom descrever no documento. 
Isso dá segurança ao docente e serve de estímulo para que ele adote as APNPs.
Obrigado.

Arraial do Cabo Concordo

Reitoria 

Boa noite ! meu
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e precisa de intérprete para acompanha
trabalho nesta área meu filho encon
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
está a par disso é a escola em fim meu filho encontra
triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente 

Duque de Caxias Muito bom.
Arraial do Cabo Concordo

Engenheiro Paulo de 
Frontin De acordo.

Arraial do Cabo de  acordo!
Duque de Caxias muito bom

Realengo Muitos alunos como eu,não têm facilidade para mexer no sigaa.
Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.
Volta Redonda concordo 
Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta

Paracambi 

Sobre o Art. 20º: Como isso será realizado? Há um plano? Que tipo de auxílio, 
em dinheiro? Qual o valor, durante quanto 
do trabalho.
 
Sobre o Art. 21º: Onde será oferecida, de que modo, com qual metodologia? 
Durante quanto tempo?
 
Sobre o Art. 22º: Quando isto é colocado no Google Classroom não há garantias.

Volta Redonda 

Art. 19 Para o 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.
 
Quem cadastra o aluno não é a secretaria acadêmica? O aluno só deve acessar.
 
Art. 21 Para o desenvolvimento das APNPs, os 
terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros materiais 
instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de 
Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).
 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
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aos discentes em situação de vulnerabilidade social, para que haja mais 
transparência nesse repasse. 
Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:

Art. 20º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ - se o campus não tiver 
disponibildiade orçamentária ou se esta for insuficiente, como os alunos em 
vulnerabilidade social ficam?  E ser mais específico. Qual tipo de auxílio? Cessão 
de computador? Acesso à internet? (art.20º) 
Art. 21 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ 
terão acesso à capacitação a distância, - Aqui uma reclamação: até hoje tivemos 
pouquíssimos cursos e/ou treinamentos oferecidos pelo IFRJ neste contexto. Não 
sabemos onde colocar os materiais preparados e fomos pouco informados sobre 
as regras para postar esse tipo de material. (art. 21º) 

autorização expressa de seu autor e do IFRJ - Não precisa de autorização do 
IFRJ. Se precisar, dizer quem representará o IFRJ nesse caso (art.22º)
Concordo. 
Sobre a questão do uso de imagem e voz. Quais seriam os meios técnicos para a 
proteção contra o uso indevido? Se existem, seria bom descrever no documento. 
Isso dá segurança ao docente e serve de estímulo para que ele adote as APNPs.
Obrigado. 
Concordo 
Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e precisa de intérprete para acompanha-lo  vejo barreira é a falta de um 
trabalho nesta área meu filho encontra-se sem intérprete desde a notícia que ele 
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
está a par disso é a escola em fim meu filho encontra-se em uma barreira . Muito 
triste pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.
Muito bom. 
Concordo 

De acordo. 
de  acordo! 
muito bom 
Muitos alunos como eu,não têm facilidade para mexer no sigaa.
De acordo com todo o conteúdo da minuta. 

 
De acordo com todo o conteúdo da minuta 
Sobre o Art. 20º: Como isso será realizado? Há um plano? Que tipo de auxílio, 
em dinheiro? Qual o valor, durante quanto tempo? E qual será a especificidade 
do trabalho. 

Sobre o Art. 21º: Onde será oferecida, de que modo, com qual metodologia? 
Durante quanto tempo? 

Sobre o Art. 22º: Quando isto é colocado no Google Classroom não há garantias.
Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.

Quem cadastra o aluno não é a secretaria acadêmica? O aluno só deve acessar.

Art. 21 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ 
terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros materiais 
instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de 
Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).

arágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
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aos discentes em situação de vulnerabilidade social, para que haja mais 

em Química: 

Art. 20º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

se o campus não tiver 
ntária ou se esta for insuficiente, como os alunos em 

vulnerabilidade social ficam?  E ser mais específico. Qual tipo de auxílio? Cessão 

Art. 21 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ 
Aqui uma reclamação: até hoje tivemos 

pouquíssimos cursos e/ou treinamentos oferecidos pelo IFRJ neste contexto. Não 
sabemos onde colocar os materiais preparados e fomos pouco informados sobre 

Não precisa de autorização do 
IFRJ. Se precisar, dizer quem representará o IFRJ nesse caso (art.22º) 

Quais seriam os meios técnicos para a 
proteção contra o uso indevido? Se existem, seria bom descrever no documento. 
Isso dá segurança ao docente e serve de estímulo para que ele adote as APNPs. 

nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 

lo  vejo barreira é a falta de um 
se sem intérprete desde a notícia que ele 

passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria 
se em uma barreira . Muito 

Lucimar Duarte. 

Muitos alunos como eu,não têm facilidade para mexer no sigaa. 

Sobre o Art. 20º: Como isso será realizado? Há um plano? Que tipo de auxílio, 
tempo? E qual será a especificidade 

Sobre o Art. 21º: Onde será oferecida, de que modo, com qual metodologia? 

Sobre o Art. 22º: Quando isto é colocado no Google Classroom não há garantias. 
desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 

realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. 

Quem cadastra o aluno não é a secretaria acadêmica? O aluno só deve acessar. 

docentes e estudantes do IFRJ 
terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros materiais 
instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de 
Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN). 

arágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
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necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais 
orientações pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos.
No caso dos docentes do Campus Volta
capacitação, seria possível realizar a capacitação da DTEIN/PROEN 
opcionalmente ou apenas na complementação do que já realizamos?

Rio de Janeiro Ok 
Rio de Janeiro Ok. 

Duque de Caxias Concordo.

Volta Redonda 

O artigo 19  precisará ser reescrito, pois existem hipóteses nas quais o aluno não 
terá acesso à internet para a realização do cadastro no SIGAA. Assim sugiro 
como nova redação: “Art. 19 Para a participação nas ANPs, é de 
responsabilidade do aluno a realização do 
feito por meio do site ou presencialmente no campus, em dias pré agendados e 
amplamente divulgados à comunidade acadêmica.”
 
 
 
Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas dir
técnico-pedagógica ( CoTP) ou, caso necessário, pela PROEN.   Incluir 
Coordenação técnico
casos excepcionais e omissos.

Duque de Caxias Concordo
Volta Redonda concordo quero ter ead

Niterói 

"Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual", como 
os alunos farão? Receberão treinamento, acesso a 
 
 "Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ". Qual é a disponibilidade de 
recursos do CNIT? Poderia ser feito um planejamento e divulgação para a toda 
comunidade.
 
 "Art. 21 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ 
terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros materiais 
instrucionais, a serem or
Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica 
(DTEIN/PROEN)". Quando isso será feito? Há um planejamento? E os campi que 
não tem recursos? Como será?

Resende 

Art. 20 Saber da disponibil
concessão de auxílio aos estudantes em vulnerabilidade social para viabilizar a 
participação e realização das APNPs (que não devem ser vistas como 
substituição da aulas 

Arraial do Cabo Concordo integralmente com o texto.

Niterói 

Sobre o Art. 20”Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social 
auxílio para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamen
Considero que os orçamentos de muitos dos Campus do IFRJ não conseguem 
atender a vulnerabilidade social dos alunos.  Existe a disponibilidade de um 
orçamento extra a ser para cada Campus? Por exemplo: O IFRJ irá fornecer 
verba extra aos Campus para custear a impressão de materiais e do transporte 
visando a entrega dos materiais para os alunos que não tem acesso à internet? 
Devemos considerar a realidade orçamentaria de cada Campus atualmente. Em 
muitos deles, o orçamento disponív
necessidades antes da pandemia. A responsabilidade desse auxílio aos alunos 
não deve ficar na responsabilidade de cada Campus.
Sobre o Art. 22 e seu parágrafo único
Deve ficar claro que todo material a ser disponibilizado n
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necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais 
orientações pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos.
No caso dos docentes do Campus Volta Redonda que já estão em processo de 
capacitação, seria possível realizar a capacitação da DTEIN/PROEN 
opcionalmente ou apenas na complementação do que já realizamos?

Concordo. 
19  precisará ser reescrito, pois existem hipóteses nas quais o aluno não 

terá acesso à internet para a realização do cadastro no SIGAA. Assim sugiro 
como nova redação: “Art. 19 Para a participação nas ANPs, é de 
responsabilidade do aluno a realização do cadastro no SIGAA, que poderá ser 
feito por meio do site ou presencialmente no campus, em dias pré agendados e 
amplamente divulgados à comunidade acadêmica.” 

Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus, Coordenação 

pedagógica ( CoTP) ou, caso necessário, pela PROEN.   Incluir 
Coordenação técnico-pedagógica ( CoTP) como um dos agentes atuantes nos 
casos excepcionais e omissos. 
Concordo 
concordo quero ter ead 
"Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual", como 
os alunos farão? Receberão treinamento, acesso a internet e computador?

"Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ". Qual é a disponibilidade de 

rsos do CNIT? Poderia ser feito um planejamento e divulgação para a toda 
comunidade. 

"Art. 21 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ 
terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros materiais 
instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de 
Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica 
(DTEIN/PROEN)". Quando isso será feito? Há um planejamento? E os campi que 
não tem recursos? Como será? 
Art. 20 Saber da disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ para a 
concessão de auxílio aos estudantes em vulnerabilidade social para viabilizar a 
participação e realização das APNPs (que não devem ser vistas como 
substituição da aulas - carga horária - presencial) é pressuposto
Concordo integralmente com o texto. 
Sobre o Art. 20”Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social 
auxílio para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campus do IFRJ". 
Considero que os orçamentos de muitos dos Campus do IFRJ não conseguem 
atender a vulnerabilidade social dos alunos.  Existe a disponibilidade de um 
orçamento extra a ser para cada Campus? Por exemplo: O IFRJ irá fornecer 

tra aos Campus para custear a impressão de materiais e do transporte 
visando a entrega dos materiais para os alunos que não tem acesso à internet? 
Devemos considerar a realidade orçamentaria de cada Campus atualmente. Em 
muitos deles, o orçamento disponível é bem limitado, não atendo as 
necessidades antes da pandemia. A responsabilidade desse auxílio aos alunos 
não deve ficar na responsabilidade de cada Campus. 
Sobre o Art. 22 e seu parágrafo único 
Deve ficar claro que todo material a ser disponibilizado nos ambientes virtuais 
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necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais 
orientações pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos. 

Redonda que já estão em processo de 
capacitação, seria possível realizar a capacitação da DTEIN/PROEN 
opcionalmente ou apenas na complementação do que já realizamos? 

19  precisará ser reescrito, pois existem hipóteses nas quais o aluno não 
terá acesso à internet para a realização do cadastro no SIGAA. Assim sugiro 
como nova redação: “Art. 19 Para a participação nas ANPs, é de 

cadastro no SIGAA, que poderá ser 
feito por meio do site ou presencialmente no campus, em dias pré agendados e 

Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
eções de ensino e pelo colegiado do campus, Coordenação 

pedagógica ( CoTP) ou, caso necessário, pela PROEN.   Incluir 
pedagógica ( CoTP) como um dos agentes atuantes nos 

"Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual", como 

internet e computador? 

"Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ". Qual é a disponibilidade de 

rsos do CNIT? Poderia ser feito um planejamento e divulgação para a toda 

"Art. 21 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ 
terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros materiais 

ganizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de 
Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica 
(DTEIN/PROEN)". Quando isso será feito? Há um planejamento? E os campi que 

idade orçamentária dos campi do IFRJ para a 
concessão de auxílio aos estudantes em vulnerabilidade social para viabilizar a 
participação e realização das APNPs (que não devem ser vistas como 

presencial) é pressuposto fundamental. 

Sobre o Art. 20”Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social 
auxílio para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

Considero que os orçamentos de muitos dos Campus do IFRJ não conseguem 
atender a vulnerabilidade social dos alunos.  Existe a disponibilidade de um 
orçamento extra a ser para cada Campus? Por exemplo: O IFRJ irá fornecer 

tra aos Campus para custear a impressão de materiais e do transporte 
visando a entrega dos materiais para os alunos que não tem acesso à internet?  
Devemos considerar a realidade orçamentaria de cada Campus atualmente. Em 

el é bem limitado, não atendo as 
necessidades antes da pandemia. A responsabilidade desse auxílio aos alunos 

os ambientes virtuais 
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utilizados nas APNPs só ficarão disponíveis no período em que as mesmas 
estiverem vigentes. Posteriormente, tais materiais devem ser retirados dos 
ambientes virtuais utilizados. Assim, assegurando que esses materiais não sejam 
utilizados pela instituição com outros propósitos.

Niterói 

Sobre o Art. 20”Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social 
auxílio para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campus do 
Considero que os orçamentos de muitos dos Campus do IFRJ não conseguem 
atender a vulnerabilidade social dos alunos.  Existe a disponibilidade de um 
orçamento extra a ser para cada Campus? Por exemplo: O IFRJ irá fornecer 
verba extra aos Campus para 
visando a entrega dos materiais para os alunos que não tem acesso à internet? 
Devemos considerar a realidade orçamentaria de cada Campus atualmente. Em 
muitos deles, o orçamento disponível é bem limitado, n
necessidades antes da pandemia. A responsabilidade desse auxílio aos alunos 
não deve ficar na responsabilidade de cada Campus.
Sobre o Art. 22 e seu parágrafo único
Deve ficar claro que todo material a ser disponibilizado nos ambientes virtuai
utilizados nas APNPs só ficarão disponíveis no período em que as mesmas 
estiverem vigentes. Posteriormente, tais materiais devem ser retirados dos 
ambientes virtuais utilizados. Assim, assegurando que esses materiais não sejam 
utilizados pela instituição

Rio de Janeiro Há concordância com esses trechos.
São João de Meriti Ok 

Nilópolis 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. 
Sugestão:
Deverá ser inserido no texto a possibilidade de realização do cadastro por meio 
físico, na Secretaria de Graduação.
 
Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das A
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
Comentário: 
Esse artigo é incompatível com o §1º do art 2º no qual é dito “A adoção das 
APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso educacional 
universal, inclusiv
desigualdades estruturais da sociedade brasileira.” Se depender da 
disponibilidade orçamentária dos campi, pode ser que alunos fiquem sem acesso 
e dessa o acesso não será universal.

Realengo 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estu
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEI
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões s
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
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utilizados nas APNPs só ficarão disponíveis no período em que as mesmas 
estiverem vigentes. Posteriormente, tais materiais devem ser retirados dos 
ambientes virtuais utilizados. Assim, assegurando que esses materiais não sejam 

dos pela instituição com outros propósitos. 
Sobre o Art. 20”Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social 
auxílio para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campus do IFRJ". 
Considero que os orçamentos de muitos dos Campus do IFRJ não conseguem 
atender a vulnerabilidade social dos alunos.  Existe a disponibilidade de um 
orçamento extra a ser para cada Campus? Por exemplo: O IFRJ irá fornecer 
verba extra aos Campus para custear a impressão de materiais e do transporte 
visando a entrega dos materiais para os alunos que não tem acesso à internet? 
Devemos considerar a realidade orçamentaria de cada Campus atualmente. Em 
muitos deles, o orçamento disponível é bem limitado, não atendo as 
necessidades antes da pandemia. A responsabilidade desse auxílio aos alunos 
não deve ficar na responsabilidade de cada Campus. 
Sobre o Art. 22 e seu parágrafo único 
Deve ficar claro que todo material a ser disponibilizado nos ambientes virtuai
utilizados nas APNPs só ficarão disponíveis no período em que as mesmas 
estiverem vigentes. Posteriormente, tais materiais devem ser retirados dos 
ambientes virtuais utilizados. Assim, assegurando que esses materiais não sejam 
utilizados pela instituição com outros propósitos. 
Há concordância com esses trechos. 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. 
Sugestão: 
Deverá ser inserido no texto a possibilidade de realização do cadastro por meio 
físico, na Secretaria de Graduação. 

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 
Comentário:  
Esse artigo é incompatível com o §1º do art 2º no qual é dito “A adoção das 
APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso educacional 
universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o aumento das 
desigualdades estruturais da sociedade brasileira.” Se depender da 
disponibilidade orçamentária dos campi, pode ser que alunos fiquem sem acesso 
e dessa o acesso não será universal. 

. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estu
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
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utilizados nas APNPs só ficarão disponíveis no período em que as mesmas 
estiverem vigentes. Posteriormente, tais materiais devem ser retirados dos 
ambientes virtuais utilizados. Assim, assegurando que esses materiais não sejam 

Sobre o Art. 20”Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social 
auxílio para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

Considero que os orçamentos de muitos dos Campus do IFRJ não conseguem 
atender a vulnerabilidade social dos alunos.  Existe a disponibilidade de um 
orçamento extra a ser para cada Campus? Por exemplo: O IFRJ irá fornecer 

custear a impressão de materiais e do transporte 
visando a entrega dos materiais para os alunos que não tem acesso à internet?  
Devemos considerar a realidade orçamentaria de cada Campus atualmente. Em 

ão atendo as 
necessidades antes da pandemia. A responsabilidade desse auxílio aos alunos 

Deve ficar claro que todo material a ser disponibilizado nos ambientes virtuais 
utilizados nas APNPs só ficarão disponíveis no período em que as mesmas 
estiverem vigentes. Posteriormente, tais materiais devem ser retirados dos 
ambientes virtuais utilizados. Assim, assegurando que esses materiais não sejam 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Deverá ser inserido no texto a possibilidade de realização do cadastro por meio 

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
PNPs, de acordo com a 

Esse artigo é incompatível com o §1º do art 2º no qual é dito “A adoção das 
APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso educacional 

o e de qualidade, bem como não contribuir para o aumento das 
desigualdades estruturais da sociedade brasileira.” Se depender da 
disponibilidade orçamentária dos campi, pode ser que alunos fiquem sem acesso 

. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
íncronas - como lives ou 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
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conteúdo, de imagem e de voz, med
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolv
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto n
regulamentação específica junto à Pró
de cursos e Coordenações de Integração Escola
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiad
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN.
 
Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Concordo

Nilópolis 

Paragrafo 21º   quando isso será feito? Para tal proposta supõe
em construção um programa de capacitação ,  considerando que há previsão de 
uso da “Turma Virtual” do SIGAA, do Moodle institucional e do Google Classroom.

Engenheiro Paulo de 
Frontin De acordo

Nilópolis 

ART 20 –
sintomático que esteja no final do texto. Ele condiciona a viabilidade material de 
factibilidade do documento. Ele está em continuação lógica com o ART 2 #1.

Rio de Janeiro Concordo

Volta Redonda 

Em relação ao 
direito do professor deixar o material em domínio público, bem como de respeitar 
as questões de autoria e direitos institucionais.
 
Esclarecer com a Coordenação Geral de Transferência de Tecnologi
Propriedade Intelectual (CGTTPI) 
da Agência de inovação/PROPPI
 
Isto é um direito ou um dever do professor, visto que pode não estar em um 
espaço institucional?
Por exemplo, uma vídeo aula no You Tube.

Niterói Ok 
Niterói ok 
Niterói Concordo

Rio de Janeiro Art. 20  - 

Paracambi 

Art. 20 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do IFRJ 
garantir o acesso dos alunos ao SIGAA para o módulo da Turma Virtual.  
 
Art. 21 É de responsabilidade da Reitoria do IFRJ garantir a capacitação inicial e 
permanente de docentes e estudantes para o desenvolvimento das APNPs, 
sendo a capacitação inicial uma condição para a implementação das atividades 
não presenciais. 
§ 1º A capacitação a distância será organizada e ofertada pela Diretoria Adjunta 
de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica 
(DTEIN/PROEN).
 
§ 2º Os Campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem necessárias 
ao desenvolvimento das A
pedagógicas institucionais e normativas legais correlatas.
 
Art. 22 Os servidores do IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de videoaulas 
ou fizerem transmissões síncronas 
em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus direitos 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolv
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiad
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 

Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020. 

Concordo 
Paragrafo 21º   quando isso será feito? Para tal proposta supõe
em construção um programa de capacitação ,  considerando que há previsão de 
uso da “Turma Virtual” do SIGAA, do Moodle institucional e do Google Classroom.

De acordo 
– Este artigo deve ser o ART 1. Esse tema condiciona todo o resto; é 

sintomático que esteja no final do texto. Ele condiciona a viabilidade material de 
factibilidade do documento. Ele está em continuação lógica com o ART 2 #1.
Concordo 
Em relação ao parágrafo 22: Neste caso há necessidade de reflexão sobre o 
direito do professor deixar o material em domínio público, bem como de respeitar 
as questões de autoria e direitos institucionais. 

Esclarecer com a Coordenação Geral de Transferência de Tecnologi
Propriedade Intelectual (CGTTPI)  
da Agência de inovação/PROPPI 

Isto é um direito ou um dever do professor, visto que pode não estar em um 
espaço institucional? 
Por exemplo, uma vídeo aula no You Tube. 

Concordo 
Professores também devem ser auxiliados, economicamente ou não.

Art. 20 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do IFRJ 
garantir o acesso dos alunos ao SIGAA para o módulo da Turma Virtual.  

Art. 21 É de responsabilidade da Reitoria do IFRJ garantir a capacitação inicial e 
permanente de docentes e estudantes para o desenvolvimento das APNPs, 
sendo a capacitação inicial uma condição para a implementação das atividades 
não presenciais.  

apacitação a distância será organizada e ofertada pela Diretoria Adjunta 
de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica 
(DTEIN/PROEN). 

§ 2º Os Campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem necessárias 
ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 
pedagógicas institucionais e normativas legais correlatas. 

Art. 22 Os servidores do IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de videoaulas 
ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou webinários 
em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus direitos 
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iante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
as normativas legais correlatas e alvo de 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 

Paragrafo 21º   quando isso será feito? Para tal proposta supõe-se que já esteja 
em construção um programa de capacitação ,  considerando que há previsão de 
uso da “Turma Virtual” do SIGAA, do Moodle institucional e do Google Classroom. 

1. Esse tema condiciona todo o resto; é 
sintomático que esteja no final do texto. Ele condiciona a viabilidade material de 
factibilidade do documento. Ele está em continuação lógica com o ART 2 #1. 

parágrafo 22: Neste caso há necessidade de reflexão sobre o 
direito do professor deixar o material em domínio público, bem como de respeitar 

Esclarecer com a Coordenação Geral de Transferência de Tecnologia e 

Isto é um direito ou um dever do professor, visto que pode não estar em um 

Professores também devem ser auxiliados, economicamente ou não. 
Art. 20 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do IFRJ 
garantir o acesso dos alunos ao SIGAA para o módulo da Turma Virtual.   

Art. 21 É de responsabilidade da Reitoria do IFRJ garantir a capacitação inicial e 
permanente de docentes e estudantes para o desenvolvimento das APNPs, 
sendo a capacitação inicial uma condição para a implementação das atividades 

apacitação a distância será organizada e ofertada pela Diretoria Adjunta 
de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica 

§ 2º Os Campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem necessárias 
PNPs, em consonância com as demais orientações 

 

Art. 22 Os servidores do IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de videoaulas 
como lives ou webinários - durante o período 

em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus direitos 
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individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) 
e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e de 
voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os mater
é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, 
edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou 
que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização 
expressa 
penalidades legais vigentes”.
 
Art. 23 No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação espe
de cursos e Coordenações de Integração Escola
 
Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do C
necessário, pela PROEN.
 
Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020.

Volta Redonda 
Como estamos parados alguns meses seria bom abrir as inscrições nas matérias 
novamente e começar do zero para que todos possam absorver melhor

Arraial do Cabo de acordo

Duque de Caxias 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro completo no SIGAA, incluindo email pessoal, telefone e 
fotografia atualizada, para acesso ao módulo da Turma Virtual, devendo report
às respectivas secretarias quaisquer problemas na realização desse cadastro.  
Novo artigo: 
os alunos, a fim de facilitar o contato com os mesmo, bem como cadastro em 
ferramentas d
para a instituição)
Art. 20 Deverá ser garantido aos estudantes em vulnerabilidade social acesso 
digital de forma sistêmica pela reitoria, bem como a continuidade dos programas 
de auxílio e
APNPs,  (Campus Duque de Caxias)

Rio de Janeiro Concordo plenamente com o artigo.
Volta Redonda CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Artigo 19: 
forma de dinamizar o acesso de forma mais autônoma para o aluno.
 
Artigo 20: Esse artigo deverá ser discutido junto com os Comitês Gestores Locais 
do PAE. Como viabilizar isso?
 
Artigo 21: Os ser
capacitação sobre as mudanças no sistema.

São João de Meriti 

"Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma
 
E para os estudantes que não tiverem acesso à Internet?

São Gonçalo 

(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo)
Nova redação:
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 13 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  
 
Art. 14 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
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individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) 

demais legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e de 
voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os mater
é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, 
edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou 
que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização 

de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as 
penalidades legais vigentes”. 

Art. 23 No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).

Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do Campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 

Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020. 
Como estamos parados alguns meses seria bom abrir as inscrições nas matérias 
novamente e começar do zero para que todos possam absorver melhor
e acordo 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro completo no SIGAA, incluindo email pessoal, telefone e 
fotografia atualizada, para acesso ao módulo da Turma Virtual, devendo report
às respectivas secretarias quaisquer problemas na realização desse cadastro.  
Novo artigo: – A instituição deverá viabilizar a criação do e
os alunos, a fim de facilitar o contato com os mesmo, bem como cadastro em 
ferramentas digitais que assim necessitarem. (Caso não haja custo significativo 
para a instituição) 
Art. 20 Deverá ser garantido aos estudantes em vulnerabilidade social acesso 
digital de forma sistêmica pela reitoria, bem como a continuidade dos programas 
de auxílio estudantil, a fim de para viabilizar a participação e realização das 
APNPs,  (Campus Duque de Caxias) 
Concordo plenamente com o artigo. 
CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA
Artigo 19: Temos muitos alunos ainda sem acesso ao sistema. Pensar numa 
forma de dinamizar o acesso de forma mais autônoma para o aluno.

Artigo 20: Esse artigo deverá ser discutido junto com os Comitês Gestores Locais 
do PAE. Como viabilizar isso? 

Artigo 21: Os servidores lotados nas secretarias também deveriam ter uma 
capacitação sobre as mudanças no sistema. 
"Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma

E para os estudantes que não tiverem acesso à Internet? 
(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo) 
Nova redação: 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 13 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
ão do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  

Art. 14 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

384 

individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e de 
voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: “Este 
é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, 
edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou 
que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização 

de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as 

Art. 23 No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
ampus ou, caso 

Como estamos parados alguns meses seria bom abrir as inscrições nas matérias 
novamente e começar do zero para que todos possam absorver melhor 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro completo no SIGAA, incluindo email pessoal, telefone e 
fotografia atualizada, para acesso ao módulo da Turma Virtual, devendo reportar 
às respectivas secretarias quaisquer problemas na realização desse cadastro.   

A instituição deverá viabilizar a criação do e-mail institucional para 
os alunos, a fim de facilitar o contato com os mesmo, bem como cadastro em 

igitais que assim necessitarem. (Caso não haja custo significativo 

Art. 20 Deverá ser garantido aos estudantes em vulnerabilidade social acesso 
digital de forma sistêmica pela reitoria, bem como a continuidade dos programas 

studantil, a fim de para viabilizar a participação e realização das 

CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA 
Temos muitos alunos ainda sem acesso ao sistema. Pensar numa 

forma de dinamizar o acesso de forma mais autônoma para o aluno. 

Artigo 20: Esse artigo deverá ser discutido junto com os Comitês Gestores Locais 

vidores lotados nas secretarias também deveriam ter uma 

"Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. " 

Art. 13 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
ão do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 14 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ 
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terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros materiais 
instrucionais, a serem organizados e disponibi
Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as dem
orientações pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos.
 
Art. 15 Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videos ou fizerem transmissões síncronas 
- durante o período em qu
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os mater
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 16 Os casos omissos e os excepcionais serão apreciados pelos colegiados 
dos cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário

Arraial do Cabo 

Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 
retomada do calendário através das APNPs.

Realengo 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  
 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulner
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão ace
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organiz
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais l
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
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terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros materiais 
instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de 
Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as dem
orientações pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos.

Art. 15 Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videos ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou webinários 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 16 Os casos omissos e os excepcionais serão apreciados pelos colegiados 
dos cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 
Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 
retomada do calendário através das APNPs. 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 

s os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
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terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros materiais 
lizados pela Diretoria Adjunta de 

Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais 
orientações pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos. 

Art. 15 Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
como lives ou webinários 

e estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 

correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 

iais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 

de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

Art. 16 Os casos omissos e os excepcionais serão apreciados pelos colegiados 
dos cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 

Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ 
de Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

abilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
sso à capacitação a distância, bem como a 

outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

ar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

íodo em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 

egislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 

s os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 

expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 



Pró

 

atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulame
de cursos e Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo co
necessário, pela PROEN.

Realengo 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  
 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulner
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão ace
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organiz
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais l
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulame
de cursos e Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo co
necessário, pela PROEN.
 
Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020.

Realengo Concordo
Realengo concordo 

Rio de Janeiro 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materia
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

ntação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 

s os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

ntação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 

Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020. 
Concordo 

 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
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atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 

Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
legiado do campus ou, caso 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

abilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
sso à capacitação a distância, bem como a 

outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

ar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

íodo em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 

egislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 

s os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 

expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
legiado do campus ou, caso 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
e realização das APNPs, de acordo com a 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 

is instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 



Pró

 

necessárias ao des
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material di
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolv
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró
de cursos e Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN.

Realengo 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  
 
Art. 19º Deverá ser conce
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Ún
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orien
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
esguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 

previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolv
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

o ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROE
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
nistrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 

outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orien
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
er feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
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Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
esguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 

previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 

dático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

dido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
nistrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 

outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

ico: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 

Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 

tação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
er feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
correlatas e alvo de 



Pró

 

regulamentação específica junto à Pró
de cursos e Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas
necessário, pela PROEN.
 
Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020.

Niterói 
...“docentes e estudantes do IFRJ terão acesso à capacitação a distância”... 
Quando? Como?

Niterói Concordo.

Rio de Janeiro 

Art. 20: Na verdade, não deveria depender da disponibilidade orçamentária de 
cada campi, mas ser garantido pela reitoria, pois desta forma seria garantida a 
inclusão e adaptação “mais uniforme possível”da instituição.
Art 21: Esse treinamento antecede o in
programado?

Realengo 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma V
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os d
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem t
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento
regulamentação específica junto à Pró
de cursos e Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN.

Realengo 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares o
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  
 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
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regulamentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 

Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020. 
...“docentes e estudantes do IFRJ terão acesso à capacitação a distância”... 
Quando? Como? 
Concordo. 
Art. 20: Na verdade, não deveria depender da disponibilidade orçamentária de 
cada campi, mas ser garantido pela reitoria, pois desta forma seria garantida a 
inclusão e adaptação “mais uniforme possível”da instituição.
Art 21: Esse treinamento antecede o início das atividades de aula. Já está sendo 
programado? 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

ológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
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reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 

...“docentes e estudantes do IFRJ terão acesso à capacitação a distância”... 

Art. 20: Na verdade, não deveria depender da disponibilidade orçamentária de 
cada campi, mas ser garantido pela reitoria, pois desta forma seria garantida a 
inclusão e adaptação “mais uniforme possível”da instituição. 

ício das atividades de aula. Já está sendo 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

ocentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
ransmissões síncronas - como lives ou 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 

e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 

ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
ferecidos com APNP no 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 



Pró

 

disponibilidade orçamentária dos ca
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adj
Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ qu
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir a
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em part
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró
de cursos e Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Cada ente envolvido precisa cumprir com suas obriga

Realengo 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  
 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estud
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de vídeo aulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Inte
 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
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disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em part
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 

Cada ente envolvido precisa cumprir com suas obrigações
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de vídeo aulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
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Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 

unta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

e utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 

o seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 

ções 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

antes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 

outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de vídeo aulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 

rnet) e demais legislações correlatas. 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
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conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação dispon
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito med
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e
regulamentação específica junto à Pró
de cursos e Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de
necessário, pela PROEN.

Arraial do Cabo Nada a acrescentar.

Realengo 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem o
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários 
resguardados seus direitos i
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audio
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalida
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró
de cursos e 
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN.

Realengo Nenhuma observação ou 

Realengo 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvol
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educa

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação dispon
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e
regulamentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 
Nada a acrescentar. 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

t. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audio
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 
Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito. 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
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conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 

iante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
acordo com a 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 

rganizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

t. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
ndividuais à proteção de imagem e voz, conforme 

previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 

seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

vimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 

ção Profissional e 



Pró

 

Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de 
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevere
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios exis
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estági
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró
de cursos e Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e excepc
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN.
 
Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020.

Arraial do Cabo Sem informações adicionais dos art. 19 a art 24.
Realengo nenhuma observação

Niterói 

Resposta: que sejam oportunamente compartilhados e divulgados.
Parabéns à equipe que organizou este documento, por sua completude, 
abrangência e sensibilidade inclusiva. Confiamos no compromisso da equipe do 
IFRJ Campus Niterói.
Estamos juntos na luta pela educação pública de qualidade!

Realengo 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA par
 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o d
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação e
Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estági
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 

Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020. 
Sem informações adicionais dos art. 19 a art 24. 
nenhuma observação 
Resposta: que sejam oportunamente compartilhados e divulgados.
Parabéns à equipe que organizou este documento, por sua completude, 
abrangência e sensibilidade inclusiva. Confiamos no compromisso da equipe do 
IFRJ Campus Niterói. 
Estamos juntos na luta pela educação pública de qualidade!
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
ção de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 

webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
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Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 
durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 

resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
iro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 

2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 

tentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

ionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 

Resposta: que sejam oportunamente compartilhados e divulgados. 
Parabéns à equipe que organizou este documento, por sua completude, 
abrangência e sensibilidade inclusiva. Confiamos no compromisso da equipe do 

Estamos juntos na luta pela educação pública de qualidade! 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

esenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 

m Educação Profissional e 

Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
ção de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 

fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 



Pró

 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso in
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer mei
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró
de cursos e Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN.
 
Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020.

Rio de Janeiro 

Alteração na redação do "Art. 20: Poderá (ao invés de 
estudantes em vulnerabilidade social auxílio para viabilizar a participação e 
realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade orçamentária dos campi 
do IFRJ." 
Uma vez que depende de disponibilidade orçamentária não deve ser 
como obrigatoriedade do Campus.

Pinheiral Somos professores e alunos devem ser resguardados do seu direito de imagem.

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 
âmbito dos campi do IFRJ.
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for 
possível ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos 
complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 
período de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA;
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar;
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quan
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com AP
componente; 
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas dos cursos;
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Ativida

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso in
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 

Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020. 
Alteração na redação do "Art. 20: Poderá (ao invés de Deverá) ser concedido aos 
estudantes em vulnerabilidade social auxílio para viabilizar a participação e 
realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade orçamentária dos campi 

 
Uma vez que depende de disponibilidade orçamentária não deve ser 
como obrigatoriedade do Campus. 
Somos professores e alunos devem ser resguardados do seu direito de imagem.
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 
âmbito dos campi do IFRJ. 

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for 
ossível ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos 

complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 
período de matrícula para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar; 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente;  

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas dos cursos; 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Ativida
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Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 

os existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 

Deverá) ser concedido aos 
estudantes em vulnerabilidade social auxílio para viabilizar a participação e 
realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade orçamentária dos campi 

Uma vez que depende de disponibilidade orçamentária não deve ser colocado 

Somos professores e alunos devem ser resguardados do seu direito de imagem. 
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 

componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura 
de semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e 
subsequentes), que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo 
acrescidos os subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for 
ossível ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá 

APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP;  

tidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
NP, considerando as características de cada 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
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Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias d
aprendizagem propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os 
componentes curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPCs).
 
§ 2º. As APNPs d
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou tr
equipe docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter 
contato com os estudantes e incentivá
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH 
de APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e 
poderá ser implementado após a concordância da mesma. 
 
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 
 
Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Co
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e 
a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 
especificidades e realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institu
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
materiais 
alunos. 
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
II - possibilitar aos educandos a manutenção do víncu
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina 
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes c
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
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Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de 
aprendizagem propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os 
componentes curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à 
equipe docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter 
contato com os estudantes e incentivá-los a permanecer nos estudos.

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH 
de APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e 
poderá ser implementado após a concordância da mesma. 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Co
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e 
a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 
especificidades e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institu
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
 necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 
do educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 
competências; 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e, 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes c

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
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Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
e ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de 

aprendizagem propostos no planejamento das mesmas, em consonância com os 
componentes curriculares e com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos 

evem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, 

ansdisciplinares, oportunizando à 
equipe docente, com apoio da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter 

los a permanecer nos estudos. 

§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH 
de APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e 
poderá ser implementado após a concordância da mesma.  

- APNPs 

e por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e 
a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os 
necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 
lo com a Instituição; 

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou 
transformação dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na 
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modalidade de Educação 
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, 
decidam e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do 
PPC de cada curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá de
Plano de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá or
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicaçã
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os 
objetivos indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenaçõe
técnico-pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no 
SIGAA do planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas 
diretrizes.
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem sat
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela p
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para 
a oferta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito 
dos respectivos colegiado
justificadas e registradas em ata dessas instâncias.
 
§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão
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modalidade de Educação a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, 
decidam e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do 
PPC de cada curso, registrando-se o parecer colegiado em ata.

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no 
Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
cada campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto 
com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 
sanitárias. 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar;  

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os 
objetivos indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações 
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no 

SIGAA do planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas 
diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela p

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para 

erta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais. 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito 
dos respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 
justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão
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a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 

Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, 
decidam e planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do 

se o parecer colegiado em ata. 

screver as atividades específicas para o período no 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir 
ao discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de 
ganizar uma equipe de servidores para planejar junto 

com os estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações 

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
colegiados de cursos, podendo ser 

desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
o da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os 

s de cursos, em parceria com as coordenações 
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no 

SIGAA do planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas 

isfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por 
APNPs, total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais 
e/ou práticas, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para 

erta somente quando for possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito 

s de curso e/ou conselhos de classe, devidamente 

§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão 
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seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário.
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionai
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de 
cursos e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obede
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágra
dispõem de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a 
validação das práticas profissionais de estágio.
 
Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
uso adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e do
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contrib
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digi
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de ci
correlatas); 
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
no módulo Turma 
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocor
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos 
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
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seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 
apoio da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de 
cursos e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obede
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que 
dispõem de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a 
validação das práticas profissionais de estágio. 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 
para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 
uso adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contrib
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas; 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digi
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 
corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 
correlatas);  

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário 
da turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
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seu caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com 

s de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de 
cursos e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às 
diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais 

CNE, ficando vedada a 
substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

fo anterior, os cursos da instituição que 
dispõem de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais 

para o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 

centes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
aprendizagem a serem utilizados; 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos 
objetivos dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras 
de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do 
professor ou de outros autores, todos devidamente identificados nas normas 

tações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

rerão exclusivamente no horário 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá 
ser feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
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videochamada, p
Turma Virtual 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias 
atividades síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 
 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do pl
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de 
retorno presencial.
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qu
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrume
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, li
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem.
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptaçã
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, consider
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliaçã
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação parale
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
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videochamada, para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA. 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 
prazo de três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 
atividades síncronas.  

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 
cada campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.  

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do pl
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de 
retorno presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qu
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 
devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrume
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular mo
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 
o processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptaçã

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 
meio de APNPs, considerando o contexto do isolamento social.

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliaçã
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 
ensino, organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
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ara gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular 
deve ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o 

para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em 

o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo 
da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados 
e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
sta de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de 

bordo, mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, 
também, as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de 
promover a articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por 

ando o contexto do isolamento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de 

la para os estudantes que 
apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 
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Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das discipl
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada p
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, 
em virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPN
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.
 
Art. 8º Durante a vigência do período 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alte
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas.
 
Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
formas – 
orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos 
mesmos. 
 
 
DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 10º As atividades pedagógicas não pre
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino 
 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dif
durante o período de realização das APNPs.
 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 
seguintes ações:
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceiriza
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 
social; 
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
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Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 

o Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados 
em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 
cursos e nos planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, 
em virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 
curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgão
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alte
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 
possibilidade destas serem retomadas. 

Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 

orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos 
 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 
seguintes ações: 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
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Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
EPT), bem como dos cursos ofertados 

em concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as 
APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos 

inas, considerando os tempos, os 
espaços e as identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e 

elo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, 
em virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de 

E, realizarão a análise do caso e das 
condições existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 

se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas 
que inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

excepcional, deverão ser realizadas, de 
forma periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e 
demais coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
análise de continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e 
propor estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando houver 

TP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

mediante relatos dos estudantes, entre outras 
vivenciadas em função das APNPs, 

orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 

senciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga 
horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial 
conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 

iculdades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as 

dos, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que 
devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
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foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais;
IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o pla
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização
para continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes.
 
§ 1º A reposição de carga horária p
função da organização dos calendários acadêmicos.
 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.
 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas,
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes.
 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
 
Art. 14º No contexto da
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que:
I. não represente perdas peda
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em at
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.
 
Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 
formas: 
I. adiamento de disci
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos prático
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão real
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial.
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foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 
aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 
dos cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias 
para continuidade da formação acadêmica do estudante;  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 

ncia com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas,
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 
para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 
estudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 
previstos nos PPCs, desde que: 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;

inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina.
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 
reorganizados com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 
apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a 
reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
de forma não presencial. 
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foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
nejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 

aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares 

das adaptações curriculares necessárias 
 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

resencial descrita no inciso III será definida em 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será 
APNPs e no SIGAA, em 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades 
pedagógicas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a 
participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
a integração de conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido 

Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados 
, poderão organizar outras estratégias de 

atendimento da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

excepcionalidade provocada pela pandemia, 
caracterizada pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares 

gógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem 

a pelo colegiado de curso, com 
a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

plinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

s sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
izar uma divulgação oficial à comunidade informando a 

reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas 
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Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complemen
disciplinas. 
 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  
 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vuln
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão a
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organ
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorizaç
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró
de cursos e Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo 
necessário, pela PROEN.

Rio de Janeiro 

Faltou determinar se um período iniciado com APNPs poderá ser concluído assim 
mesmo se houver retorno às atividades presenciais durante sua vigência. Essa 
certeza regulamentada permitiria
planejamentos de APNPs tranquilos, sabendo que poderão concluir o período 
com essa estratégia e não serão pegos de surpresa por um retorno às atividades 
presenciais.

Realengo 

É determinado que é de responsabilidade do es
realização das APNPs, via SIGAA. Como os estudantes sem acesso à Internet no 
momento podem se cadastrar? Deve haver uma responsabilização para as 
coordenações de curso também, de forma a não aprofundar as desigualdades no 
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Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
acadêmicos.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 

dos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

mentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 
Faltou determinar se um período iniciado com APNPs poderá ser concluído assim 
mesmo se houver retorno às atividades presenciais durante sua vigência. Essa 
certeza regulamentada permitiria que os professores seguissem seus 
planejamentos de APNPs tranquilos, sabendo que poderão concluir o período 
com essa estratégia e não serão pegos de surpresa por um retorno às atividades 
presenciais. 
É determinado que é de responsabilidade do estudante o seu cadastro para 
realização das APNPs, via SIGAA. Como os estudantes sem acesso à Internet no 
momento podem se cadastrar? Deve haver uma responsabilização para as 
coordenações de curso também, de forma a não aprofundar as desigualdades no 
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Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
tar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

erabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
cesso à capacitação a distância, bem como a 

outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

izar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

eríodo em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 

legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 

dos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 

ão expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
colegiado do campus ou, caso 

Faltou determinar se um período iniciado com APNPs poderá ser concluído assim 
mesmo se houver retorno às atividades presenciais durante sua vigência. Essa 

que os professores seguissem seus 
planejamentos de APNPs tranquilos, sabendo que poderão concluir o período 
com essa estratégia e não serão pegos de surpresa por um retorno às atividades 

tudante o seu cadastro para 
realização das APNPs, via SIGAA. Como os estudantes sem acesso à Internet no 
momento podem se cadastrar? Deve haver uma responsabilização para as 
coordenações de curso também, de forma a não aprofundar as desigualdades no 
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instituto. Sugiro a viabilização de outras formas de contato com os estudantes, 
como por telefone. Os estudantes com acesso à Internet farão seu cadastro no 
SIGAA, e os que não conseguirem, serão contatados pelo campus, não sendo, 
portanto, apenas uma responsabi
acesso às APNPs.
É fundamental pensarmos na assistência estudantil durante este período, que pra 
além de ter que garantir as necessidades básicas que já existiam, deve refletir 
sobre as novas necessidades que 
em um auxílio de caráter suplementar, mas como operacionalizar isso nos campi 
com orçamento apertado? Podemos pensar um remanejamento do orçamento 
para os campi com baixo orçamento, ex. Realengo? Há possibilidade d
orçamento a mais para os campi darem conta da demanda excepcional de 
assistência estudantil para esse período? A assistência estudantil deve ser 
tratada como prioridade para garantir a permanência dos estudantes na 
instituição.

Pinheiral Somos profes
Pinheiral Somos professores e alunos devem ser resguardados do seu direito de imagem.

Rio de Janeiro 

NUMA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE, AS RESOLUÇÕES DEVEM SER 
EXCEPCIONAIS. NÃO É POSSÍVEL 
DISCIPLINAR E, AO MESMO TEMPO,  MANTER OS PLANOS ANTES DA 
QUARENTENA. OS CONTEÚDOS DEVEM SER ENXUGADOS, ARTICULADOS 
E O TEMPO REDUZIDO.

Engenheiro Paulo de 
Frontin Nada a acrescentar

Realengo Concordo!

Realengo 

É determinado 
realização das APNPs,
via SIGAA. Como os estudantes sem acesso à Internet no momento podem se 
cadastrar? Deve haver
uma responsabilização para as coordenações de curso também, de forma a não 
aprofundar as
desigualdades no instituto. Sugerimos a viabilização de outras formas de contato 
com os estudantes,
como por telefone. Os estudantes com acesso à Internet farão seu cadastro no 
SIGAA, e os que não
conseguirem, serão contatados pelo campus, não send
responsabilização
individual nos casos de dificuldade de acesso às APNPs.
 É fundamental pensarmos na assistência estudantil durante este período, que 
pra além de ter que
garantir as necessidades básicas que já existiam, deve reflet
necessidades que surgem
durante a pandemia. Podemos pensar em um auxílio de caráter suplementar, 
mas como operacionalizar
isso nos campi com orçamento apertado? O auxílio é necessário pela via da 
instituição central
(reitoria), não por ca
porque o costume é
que a AE seja estruturada por cada campus. Podemos pensar um 
remanejamento do orçamento para os
campi com baixo orçamento, ex. Realengo? Há possibilidade de um orçamento a 
mais para os campi
darem conta da demanda excepcional de assistência estudantil para esse 
período? AE deve ser tratada
como prioridade para garantir a permanência dos estudantes.
Muito importante termos capacitação para os estudantes e docentes. No entanto, 
deve haver
capacitação à distância para os técnicos também, que são os principais 
responsáveis por garantir a
existência do ambiente virtual. A capacitação deve acontecer para toda a 
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uto. Sugiro a viabilização de outras formas de contato com os estudantes, 

como por telefone. Os estudantes com acesso à Internet farão seu cadastro no 
SIGAA, e os que não conseguirem, serão contatados pelo campus, não sendo, 
portanto, apenas uma responsabilização individual nos casos de dificuldade de 
acesso às APNPs. 
É fundamental pensarmos na assistência estudantil durante este período, que pra 
além de ter que garantir as necessidades básicas que já existiam, deve refletir 
sobre as novas necessidades que surgem durante a pandemia. Podemos pensar 
em um auxílio de caráter suplementar, mas como operacionalizar isso nos campi 
com orçamento apertado? Podemos pensar um remanejamento do orçamento 
para os campi com baixo orçamento, ex. Realengo? Há possibilidade d
orçamento a mais para os campi darem conta da demanda excepcional de 
assistência estudantil para esse período? A assistência estudantil deve ser 
tratada como prioridade para garantir a permanência dos estudantes na 
instituição. 
Somos professores e alunos devem ser resguardados do seu direito de imagem.
Somos professores e alunos devem ser resguardados do seu direito de imagem.
NUMA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE, AS RESOLUÇÕES DEVEM SER 
EXCEPCIONAIS. NÃO É POSSÍVEL REPRODUZIR ON LINE O MODELO 
DISCIPLINAR E, AO MESMO TEMPO,  MANTER OS PLANOS ANTES DA 
QUARENTENA. OS CONTEÚDOS DEVEM SER ENXUGADOS, ARTICULADOS 
E O TEMPO REDUZIDO. 

Nada a acrescentar 
Concordo! 
É determinado que é de responsabilidade do estudante o seu cadastro para 
realização das APNPs, 
via SIGAA. Como os estudantes sem acesso à Internet no momento podem se 
cadastrar? Deve haver 
uma responsabilização para as coordenações de curso também, de forma a não 

ndar as 
desigualdades no instituto. Sugerimos a viabilização de outras formas de contato 
com os estudantes, 
como por telefone. Os estudantes com acesso à Internet farão seu cadastro no 
SIGAA, e os que não 
conseguirem, serão contatados pelo campus, não sendo, portanto, apenas uma 
responsabilização 
individual nos casos de dificuldade de acesso às APNPs. 
É fundamental pensarmos na assistência estudantil durante este período, que 
pra além de ter que 
garantir as necessidades básicas que já existiam, deve reflet
necessidades que surgem 
durante a pandemia. Podemos pensar em um auxílio de caráter suplementar, 
mas como operacionalizar 
isso nos campi com orçamento apertado? O auxílio é necessário pela via da 
instituição central 
(reitoria), não por campus, mas é um problema difícil de se pensar como resolve, 
porque o costume é 
que a AE seja estruturada por cada campus. Podemos pensar um 
remanejamento do orçamento para os 
campi com baixo orçamento, ex. Realengo? Há possibilidade de um orçamento a 

ara os campi 
darem conta da demanda excepcional de assistência estudantil para esse 
período? AE deve ser tratada 
como prioridade para garantir a permanência dos estudantes.
Muito importante termos capacitação para os estudantes e docentes. No entanto, 

haver 
capacitação à distância para os técnicos também, que são os principais 
responsáveis por garantir a 
existência do ambiente virtual. A capacitação deve acontecer para toda a 
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uto. Sugiro a viabilização de outras formas de contato com os estudantes, 
como por telefone. Os estudantes com acesso à Internet farão seu cadastro no 
SIGAA, e os que não conseguirem, serão contatados pelo campus, não sendo, 

lização individual nos casos de dificuldade de 

É fundamental pensarmos na assistência estudantil durante este período, que pra 
além de ter que garantir as necessidades básicas que já existiam, deve refletir 

surgem durante a pandemia. Podemos pensar 
em um auxílio de caráter suplementar, mas como operacionalizar isso nos campi 
com orçamento apertado? Podemos pensar um remanejamento do orçamento 
para os campi com baixo orçamento, ex. Realengo? Há possibilidade de um 
orçamento a mais para os campi darem conta da demanda excepcional de 
assistência estudantil para esse período? A assistência estudantil deve ser 
tratada como prioridade para garantir a permanência dos estudantes na 

sores e alunos devem ser resguardados do seu direito de imagem. 
Somos professores e alunos devem ser resguardados do seu direito de imagem. 
NUMA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE, AS RESOLUÇÕES DEVEM SER 

REPRODUZIR ON LINE O MODELO 
DISCIPLINAR E, AO MESMO TEMPO,  MANTER OS PLANOS ANTES DA 
QUARENTENA. OS CONTEÚDOS DEVEM SER ENXUGADOS, ARTICULADOS 

que é de responsabilidade do estudante o seu cadastro para 

via SIGAA. Como os estudantes sem acesso à Internet no momento podem se 

uma responsabilização para as coordenações de curso também, de forma a não 

desigualdades no instituto. Sugerimos a viabilização de outras formas de contato 

como por telefone. Os estudantes com acesso à Internet farão seu cadastro no 

o, portanto, apenas uma 

É fundamental pensarmos na assistência estudantil durante este período, que 

garantir as necessidades básicas que já existiam, deve refletir sobre as novas 

durante a pandemia. Podemos pensar em um auxílio de caráter suplementar, 

isso nos campi com orçamento apertado? O auxílio é necessário pela via da 

mpus, mas é um problema difícil de se pensar como resolve, 

que a AE seja estruturada por cada campus. Podemos pensar um 

campi com baixo orçamento, ex. Realengo? Há possibilidade de um orçamento a 

darem conta da demanda excepcional de assistência estudantil para esse 

como prioridade para garantir a permanência dos estudantes. 
Muito importante termos capacitação para os estudantes e docentes. No entanto, 

capacitação à distância para os técnicos também, que são os principais 

existência do ambiente virtual. A capacitação deve acontecer para toda a 
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comunidade acadêmica.

Realengo 

Artigo 19: É determinado que é de 
para realização das APNPs, via SIGAA. Como os estudantes sem acesso à 
Internet no momento podem se cadastrar? Deve haver uma responsabilização 
para as coordenações de curso também, de forma a não aprofundar as 
desigualdades no instituto. Sugerimos a viabilização de outras formas de contato 
com os estudantes, como por telefone. Os estudantes com acesso à Internet 
farão seu cadastro no SIGAA, e os que não conseguirem, serão contatados pelo 
campus, não sendo, portan
casos de dificuldade de acesso às APNPs.
Artigo 20: É fundamental pensarmos na assistência estudantil durante este 
período, que pra além de ter que garantir as necessidades básicas que já 
existiam, deve refle
pandemia. Podemos pensar em um auxílio de caráter suplementar, mas como 
operacionalizar isso nos campi com orçamento apertado? O auxílio é necessário 
pela via da instituição central (reitoria), não por c
difícil de se pensar como resolve, porque o costume é que a AE seja estruturada 
por cada campus. Podemos pensar um remanejamento do orçamento para os 
campi com baixo orçamento, ex. Realengo? Há possibilidade de um orçamento a 
mais para os campi darem conta da demanda excepcional de assistência 
estudantil para esse período? AE deve ser tratada como prioridade para garantir 
a permanência dos estudantes.
Artigo 21: Muito importante termos capacitação para os estudantes e docentes. 
No entanto, deve haver capacitação à distância para os técnicos também, que 
são os principais responsáveis por garantir a existência do ambiente virtual. A 
capacitação deve acontecer para toda a comunidade acadêmica.

Realengo 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  
 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à cap
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislaçõe
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os mate
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
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comunidade acadêmica. 
Artigo 19: É determinado que é de responsabilidade do estudante o seu cadastro 
para realização das APNPs, via SIGAA. Como os estudantes sem acesso à 
Internet no momento podem se cadastrar? Deve haver uma responsabilização 
para as coordenações de curso também, de forma a não aprofundar as 
esigualdades no instituto. Sugerimos a viabilização de outras formas de contato 

com os estudantes, como por telefone. Os estudantes com acesso à Internet 
farão seu cadastro no SIGAA, e os que não conseguirem, serão contatados pelo 
campus, não sendo, portanto, apenas uma responsabilização individual nos 
casos de dificuldade de acesso às APNPs. 
Artigo 20: É fundamental pensarmos na assistência estudantil durante este 
período, que pra além de ter que garantir as necessidades básicas que já 
existiam, deve refletir sobre as novas necessidades que surgem durante a 
pandemia. Podemos pensar em um auxílio de caráter suplementar, mas como 
operacionalizar isso nos campi com orçamento apertado? O auxílio é necessário 
pela via da instituição central (reitoria), não por campus, mas é um problema 
difícil de se pensar como resolve, porque o costume é que a AE seja estruturada 
por cada campus. Podemos pensar um remanejamento do orçamento para os 
campi com baixo orçamento, ex. Realengo? Há possibilidade de um orçamento a 

para os campi darem conta da demanda excepcional de assistência 
estudantil para esse período? AE deve ser tratada como prioridade para garantir 
a permanência dos estudantes. 
Artigo 21: Muito importante termos capacitação para os estudantes e docentes. 

ntanto, deve haver capacitação à distância para os técnicos também, que 
são os principais responsáveis por garantir a existência do ambiente virtual. A 
capacitação deve acontecer para toda a comunidade acadêmica.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

401 

responsabilidade do estudante o seu cadastro 
para realização das APNPs, via SIGAA. Como os estudantes sem acesso à 
Internet no momento podem se cadastrar? Deve haver uma responsabilização 
para as coordenações de curso também, de forma a não aprofundar as 
esigualdades no instituto. Sugerimos a viabilização de outras formas de contato 

com os estudantes, como por telefone. Os estudantes com acesso à Internet 
farão seu cadastro no SIGAA, e os que não conseguirem, serão contatados pelo 

to, apenas uma responsabilização individual nos 

Artigo 20: É fundamental pensarmos na assistência estudantil durante este 
período, que pra além de ter que garantir as necessidades básicas que já 

tir sobre as novas necessidades que surgem durante a 
pandemia. Podemos pensar em um auxílio de caráter suplementar, mas como 
operacionalizar isso nos campi com orçamento apertado? O auxílio é necessário 

ampus, mas é um problema 
difícil de se pensar como resolve, porque o costume é que a AE seja estruturada 
por cada campus. Podemos pensar um remanejamento do orçamento para os 
campi com baixo orçamento, ex. Realengo? Há possibilidade de um orçamento a 

para os campi darem conta da demanda excepcional de assistência 
estudantil para esse período? AE deve ser tratada como prioridade para garantir 

Artigo 21: Muito importante termos capacitação para os estudantes e docentes. 
ntanto, deve haver capacitação à distância para os técnicos também, que 

são os principais responsáveis por garantir a existência do ambiente virtual. A 
capacitação deve acontecer para toda a comunidade acadêmica. 

Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
acitação a distância, bem como a 

outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

ue estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 

s correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 

riais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 

de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
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atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação es
de cursos e Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado d
necessário, pela PROEN.

Duque de Caxias 

Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de 
Caxias: 
 
Art. 20 
- substituir:  "Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social 
auxílio para viabilizar a par
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ." por "Deverá ser concedido aos 
estudantes em vulnerabilidade social para viabilizar a participação e realização 
das APNPs garantir acesso digital de forma sis
continuidade dos programas de auxílio estudantil."
 
Art. 21  
- inlcuir parágrafo que viabilize o e

Realengo 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizad
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). Parágrafo Único: Os campi poderão organizar 
outras capacitações que se fizerem necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
Art. 21º Os
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários 
resguardados seus direitos individuai
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. Parágrafo Único: 
Todo material didático, impresso e/ou audiovisual pr
advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e de 
voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: “Este 
é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso,
edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou 
que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização 
expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as 
penalidades legai
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró
de cursos e Coordenaçõ
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN.
 
Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020.

Rio de Janeiro Sem contribuições
Engenheiro Paulo de 

Frontin PERFEITO

Pinheiral 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
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atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 
Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de 

substituir:  "Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social 
auxílio para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ." por "Deverá ser concedido aos 
estudantes em vulnerabilidade social para viabilizar a participação e realização 
das APNPs garantir acesso digital de forma sistemica pela reitoria e a 
continuidade dos programas de auxílio estudantil." 

inlcuir parágrafo que viabilize o e-mail institucional para os alunos.
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). Parágrafo Único: Os campi poderão organizar 
outras capacitações que se fizerem necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. Parágrafo Único: 
Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo servidor deverá 
advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e de 
voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: “Este 
é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso,
edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou 
que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização 
expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as 
penalidades legais vigentes”. 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 

Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020. 
Sem contribuições 

PERFEITO 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
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atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 

Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
o campus ou, caso 

Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de 

substituir:  "Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social 
ticipação e realização das APNPs, de acordo com a 

disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ." por "Deverá ser concedido aos 
estudantes em vulnerabilidade social para viabilizar a participação e realização 

temica pela reitoria e a 

mail institucional para os alunos. 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 

de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 

os e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). Parágrafo Único: Os campi poderão organizar 
outras capacitações que se fizerem necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
s à proteção de imagem e voz, conforme 

previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. Parágrafo Único: 

oduzido pelo servidor deverá 
advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e de 
voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: “Este 
é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, 
edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou 
que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização 
expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
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conteúdo, de imagem e de 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser d
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.
OBS: Publicação de material didático.

Volta Redonda 

Art. 21 Gostaria de ressaltar que a cap
necessária, não só pelas novas ferramentas tecnológicas que ele passará a 
utilizar, mas também pela novo formato de apresentar o conteúdo para ser 
trabalhado por ele.
 
É preciso destacar que o documento encerra sem tr
concernem as condições de trabalho do docente: disponibilidade de acesso a 
internet, de equipamentos para uso na execução do trabalho remoto e adequação 
do ambiente de trabalho em casa (iluminação e ergonomia). Também não foi 
considerado se esse docente têm filhos menores e em idade escolar. Entendo 
que é necessário fazer essa discussão e analisar melhores condições de trabalho 
do professor.

Duque de Caxias De acordo.

Pinheiral 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  
 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulner
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão ace
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organiz
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais l
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulame
de cursos e Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo co
necessário, pela PROEN.

Realengo Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
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conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 
OBS: Publicação de material didático. 
Art. 21 Gostaria de ressaltar que a capacitação para os alunos é extremamente 
necessária, não só pelas novas ferramentas tecnológicas que ele passará a 
utilizar, mas também pela novo formato de apresentar o conteúdo para ser 
trabalhado por ele. 

É preciso destacar que o documento encerra sem tratar sobre os aspectos que 
concernem as condições de trabalho do docente: disponibilidade de acesso a 
internet, de equipamentos para uso na execução do trabalho remoto e adequação 
do ambiente de trabalho em casa (iluminação e ergonomia). Também não foi 

siderado se esse docente têm filhos menores e em idade escolar. Entendo 
que é necessário fazer essa discussão e analisar melhores condições de trabalho 
do professor. 
De acordo. 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 

s os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

ntação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
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voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 

esenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

acitação para os alunos é extremamente 
necessária, não só pelas novas ferramentas tecnológicas que ele passará a 
utilizar, mas também pela novo formato de apresentar o conteúdo para ser 

atar sobre os aspectos que 
concernem as condições de trabalho do docente: disponibilidade de acesso a 
internet, de equipamentos para uso na execução do trabalho remoto e adequação 
do ambiente de trabalho em casa (iluminação e ergonomia). Também não foi 

siderado se esse docente têm filhos menores e em idade escolar. Entendo 
que é necessário fazer essa discussão e analisar melhores condições de trabalho 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

abilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
sso à capacitação a distância, bem como a 

outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

ar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou 

íodo em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 

egislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 

s os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 

expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
legiado do campus ou, caso 

Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
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solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtu
 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os doce
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 
Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem tran
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e d
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao
regulamentação específica junto à Pró
de cursos e Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pe
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN.
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solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

gica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
webinários - durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 
conteúdo, de imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 
quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 
regulamentação específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
de cursos e Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE).

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pe
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
necessário, pela PROEN. 
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solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 

ntes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a 
outros materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela 
Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e 

Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
smissões síncronas - como lives ou 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido 
pelo servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de 

e voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada 
em todos os materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor 
do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por 

desenvolvidos, somente poderá 
ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados 
Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso 
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17. DÉCIMO SEGUNDO ITEM DO QUESTIONÁRIO
 
 

ANEXO I – PLANO DE DISCIPLINA
Atividades Pedagógicas Não 
decorrência da situação de pandemia
ANEXO I – PLANO DE DISCIPLINA
1. IDENTIFICAÇÃO   CURSO:
COMPONENTE CURRICULAR
CARGA HORÁRIA TOTAL 
    
2.  METODOLOGIA, RECURSOS
Descrição das metodologias (leitura,
textos, pesquisa, resenha, estudo
atividades de aprendizagem
quizzes...) destinadas à aprendizagem
o/a professor/a oriente o estudo
auxiliem/facilitem a compreens
importância de utilizar variados
docente, como vídeoaulas, mapas
exemplos, áudios, buscando adaptar
CONTEÚDO    
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
ATIVIDADE E FORMAS DE
CARGA HORÁRIA DA APNPs
CARGA HORÁRIA PARA 
REGISTRO DE PARTICIPAÇÃ
Descrição dos conteúdos a serem
objetivo de aprendizagem que
ser desenvolvida e a forma de 
Identificação da carga horária
aprendizagem a serem desenvolv
atendimento ao aluno com relaçã
atividades entregues (por meio
com apresentação digital ou fí
3. CONTEÚDO REFERENCIADO
Obs.: Conforme diretrizes de APNPs,
atividades propostas.   
4. AVALIAÇÃO   
Descrição dos instrumentos 
dissertativo a ser enviado até
enviar para o email do professor
link até o dia __/___, etc).
orientações presentes nos regulamentos
5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES
Identificar a forma de atendimento
mails, grupo de whatsapp, entre
6. OBSERVAÇÕES   
Demais informações que julgar

Paracambi Nada a acrescentar.
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ITEM DO QUESTIONÁRIO DO LIME SURVEY

DISCIPLINA – APNP para a Minuta de desenvolvimento
 Presenciais (APNPs) no âmbito dos cursos

pandemia de Covid-19:       
DISCIPLINA – APNP   

CURSO:   TURMA:   ANO/SEMESTRE
CURRICULAR:   CARGA HORÁRIA TOTAL DA

 DAS APNPs:   NOME E CONTATO DO DOCENTE:

RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS   
(leitura, resolução de exercícios, questionários,

estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives,
aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, documentários,

aprendizagem de cada conteúdo. Neste campo é imprescind
estudo de maneira clara e objetiva, trazendo informaçõ

compreensão do que está sendo solicitado. Destacamos
variados instrumentos, inclusive produções didáticas

mapas mentais, textos orientadores, conteúdos
adaptar os conteúdos para estudo remoto.    

APRENDIZAGEM RELACIONADO    
DE INTERAÇÃO    

APNPs    
 ORIENTAÇÕES AO ESTUDANTE SOBRE
ÇÃO DOS ESTUDANTES    
serem estudados no respectivo período   Identifica

que o conteúdo busca desenvolver   Identificação
 mediação (ex.: chat, aula virtual, lista de exerc

horária de aulas correspondente aos conteúdos 
desenvolvidos   Identificação da carga horária

relação à APNP proposta.   Inferida a partir da
meio digital durante o período de suspensão das aulas

física)    
REFERENCIADO E CRONOGRAMA   

APNPs, a frequência será atribuída mediante

de avaliação e data/prazo para envio (Exemplo
até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo

professor até o dia __/__; Responder ao questionário
 Importante destacar que as avaliações d

regulamentos institucionais e demais normativas 
ESTUDANTES   

atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes,
entre outros) com definição de dias e horários espec

julgar relevante.      
Nada a acrescentar. 
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LIME SURVEY 

desenvolvimento de 
cursos do IFRJ, em 

ANO/SEMESTRE LETIVO:   
DA DISCIPLINA:   
DOCENTE:            

rios, elaboração de 
 jogos virtuais, 

documentários, podcasts, 
imprescindível que 

informações que 
Destacamos também a 

áticas do próprio 
conteúdos seguidos de 

SOBRE A APNP   

Identificação do 
Identificação da atividade a 

exercícios, etc)         
 e objetivos de 

horária destinada ao 
da realização das 
aulas ou ao final, 

 a realização das 

(Exemplos: Texto 
capítulo do livro e 

rio disponível no 
devem seguir as 
 legais.      

enquetes, chats, e-
específicos.      
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Paracambi Adequado. 

Paracambi 

De que modo será alterado o tempo de integralização do curso, será 
modo que se apresenta no momento? Ou a data limite para integralização e 
jubilamento serão estendidas, uma vez que a modalidade oficial de ensino do curso 
encontrasse suspensa, sendo essa suspensão não por escolha do discente.

São João de Meriti 

Não deu para compreender essa última questão pois a escrita ficou desordenada e 
embaralhada. 
Aluna: Monique Gabriella Ribeiro Cotta; ADM 2° período.

Paracambi 
Eu acho necessário as APNPs neste momento pra não ficarmos na estaca zero. É 
claro que será 

Nilópolis 
Deve-se liberar um novo reajuste e permitir que o aluno tranque a matéria no 
decorrer do período, uma vez que k mesmo pode se adaptar as apnp

São João de Meriti 

É uma boa proposta e
do curso, uma vez que devido a tudo isso as prioridades da maioria podem ter 
mudado. 

Rio de Janeiro 

Eu, como aluno do Ifrj, apoio a minuta apresentada para que tenhamos o ensino 
remoto e não fi
ensino médio. Acho importante também que todos tenham o acesso ao ensino para 
que ninguém seja prejudicado.

São Gonçalo 

Situações de emergência exigem medidas de urgência. Sou completamente 
favorável às APNPs, ao menos aos alunos que quiserem e puderem aderir (que pelo 
menos na minha turma será a maioria). Sou do último período de TST, e acho que 
seria extremamente importante que ao menos adiantassem os alunos que quiserem 
aderir (isso ajudaria 
alunos no campus, evitando aglomerações). Não acho de forma alguma que isso 
promova desigualdades. Penso que cada caso deva ser tratado da maneira mais 
apropriada, para que ninguém se prejudique. E
melhor seria darmos prosseguimento via APNPs (a maioria de nós tem experiência 
com cursos on

Rio de Janeiro sem comentários
Rio de Janeiro Eu como aluno aprovo sim.

Arraial do Cabo 

Eu como aluno do IFRJ 
pandêmica pela qual estamos passando, e sei também que as condições de 
transporte público do nosso país não estão em devidas condicões para voltarmos de 
forma sadia as atividades presenciais. Porta
ambos os lados, tanto os alunos como os docentes) é a adoção das APNPs, sei que 
demanda tempo e muito planejamento para que esse tipo de atividade aconteça, 
contudo a falta de aulas durante esses bem mais de 3 meses(
praticamente perdessemos o período) não será benéfico aos alunos. Proponho 
também que eu como aluno e acredito q que as aulas de fato sejam realizadas em 
sua maioria de forma assíncrona, para que assim os alunos que não puderem 
participar d

Nilópolis 
Este plano deve ser preenchido para o semestre 2020.1, como se todo este 
semestre fosse dado em APNPs? Pq na verdade não sabemos prazo de nada.

São Gonçalo 

Realmente é uma situação a
APNPs seria o seguinte.
Elas presenciais já se tem dificuldade de entendimento e olha que temos o professor 
(ra) ali ao lado.
Aulas do tipo: classroom, com certeza vai dá ruim, pois nem todos os professore
tem uma boa didática, além de deixar os alunos visualizando slides e 
consequentemente dão suas provas sobre o mesmo.

Rio de Janeiro Não tenho observações a fazer.
Arraial do Cabo Discordo 

Resende 

Acho  a proposta muito linda! Mas aqui não temos nem 
disciplinas e nem corpo técnico de apoio. A Diretora Geral, que era a pedagoga 
sumiu no mundo e a assistente social também.  Pra falta de professores até hoje a 
PROEN não fez nada por Resende. Agora pra implementação de um prog
não leva em consideração a operacionalidade é a primeira a encabeçar. Todos 
esses materiais sairão do bolso do corpo docente e os louros ficam com quem???
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De que modo será alterado o tempo de integralização do curso, será 
modo que se apresenta no momento? Ou a data limite para integralização e 
jubilamento serão estendidas, uma vez que a modalidade oficial de ensino do curso 
encontrasse suspensa, sendo essa suspensão não por escolha do discente.
Não deu para compreender essa última questão pois a escrita ficou desordenada e 
embaralhada.  
Aluna: Monique Gabriella Ribeiro Cotta; ADM 2° período. 
Eu acho necessário as APNPs neste momento pra não ficarmos na estaca zero. É 
claro que será um grande desafio. Porém é melhor que ficarmos na estaca zero.

se liberar um novo reajuste e permitir que o aluno tranque a matéria no 
decorrer do período, uma vez que k mesmo pode se adaptar as apnp
É uma boa proposta e a tentativa é válida. Podendo até reduzir o número de evasão 
do curso, uma vez que devido a tudo isso as prioridades da maioria podem ter 

Eu, como aluno do Ifrj, apoio a minuta apresentada para que tenhamos o ensino 
remoto e não ficarmos sem aula por dois períodos, comprometendo a duração do 
ensino médio. Acho importante também que todos tenham o acesso ao ensino para 
que ninguém seja prejudicado. 
Situações de emergência exigem medidas de urgência. Sou completamente 

orável às APNPs, ao menos aos alunos que quiserem e puderem aderir (que pelo 
menos na minha turma será a maioria). Sou do último período de TST, e acho que 
seria extremamente importante que ao menos adiantassem os alunos que quiserem 
aderir (isso ajudaria inclusive na volta ao regime presencial, pois teriam menos 
alunos no campus, evitando aglomerações). Não acho de forma alguma que isso 
promova desigualdades. Penso que cada caso deva ser tratado da maneira mais 
apropriada, para que ninguém se prejudique. E no meu caso (e de muitos colegas), o 
melhor seria darmos prosseguimento via APNPs (a maioria de nós tem experiência 
com cursos on-line). 
sem comentários 
Eu como aluno aprovo sim. 
Eu como aluno do IFRJ Campus Arraial do Cabo sei o quão delicada é essa situação 
pandêmica pela qual estamos passando, e sei também que as condições de 
transporte público do nosso país não estão em devidas condicões para voltarmos de 
forma sadia as atividades presenciais. Portanto acredito que o melhor a se fazer(de 
ambos os lados, tanto os alunos como os docentes) é a adoção das APNPs, sei que 
demanda tempo e muito planejamento para que esse tipo de atividade aconteça, 
contudo a falta de aulas durante esses bem mais de 3 meses(
praticamente perdessemos o período) não será benéfico aos alunos. Proponho 
também que eu como aluno e acredito q que as aulas de fato sejam realizadas em 
sua maioria de forma assíncrona, para que assim os alunos que não puderem 

as aulas virtuais ao vivo possam assisti-las a qualquer hora.
Este plano deve ser preenchido para o semestre 2020.1, como se todo este 
semestre fosse dado em APNPs? Pq na verdade não sabemos prazo de nada.
Realmente é uma situação atípica. Meu ponto de vista de não aceitar às aulas 
APNPs seria o seguinte. 
Elas presenciais já se tem dificuldade de entendimento e olha que temos o professor 
(ra) ali ao lado. 
Aulas do tipo: classroom, com certeza vai dá ruim, pois nem todos os professore
tem uma boa didática, além de deixar os alunos visualizando slides e 
consequentemente dão suas provas sobre o mesmo. 
Não tenho observações a fazer. 

Acho  a proposta muito linda! Mas aqui não temos nem professor suficiente para as 
disciplinas e nem corpo técnico de apoio. A Diretora Geral, que era a pedagoga 
sumiu no mundo e a assistente social também.  Pra falta de professores até hoje a 
PROEN não fez nada por Resende. Agora pra implementação de um prog
não leva em consideração a operacionalidade é a primeira a encabeçar. Todos 
esses materiais sairão do bolso do corpo docente e os louros ficam com quem???
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De que modo será alterado o tempo de integralização do curso, será corrente do 
modo que se apresenta no momento? Ou a data limite para integralização e 
jubilamento serão estendidas, uma vez que a modalidade oficial de ensino do curso 
encontrasse suspensa, sendo essa suspensão não por escolha do discente. 
Não deu para compreender essa última questão pois a escrita ficou desordenada e 

Eu acho necessário as APNPs neste momento pra não ficarmos na estaca zero. É 
um grande desafio. Porém é melhor que ficarmos na estaca zero. 

se liberar um novo reajuste e permitir que o aluno tranque a matéria no 
decorrer do período, uma vez que k mesmo pode se adaptar as apnp 

a tentativa é válida. Podendo até reduzir o número de evasão 
do curso, uma vez que devido a tudo isso as prioridades da maioria podem ter 

Eu, como aluno do Ifrj, apoio a minuta apresentada para que tenhamos o ensino 
carmos sem aula por dois períodos, comprometendo a duração do 

ensino médio. Acho importante também que todos tenham o acesso ao ensino para 

Situações de emergência exigem medidas de urgência. Sou completamente 
orável às APNPs, ao menos aos alunos que quiserem e puderem aderir (que pelo 

menos na minha turma será a maioria). Sou do último período de TST, e acho que 
seria extremamente importante que ao menos adiantassem os alunos que quiserem 

inclusive na volta ao regime presencial, pois teriam menos 
alunos no campus, evitando aglomerações). Não acho de forma alguma que isso 
promova desigualdades. Penso que cada caso deva ser tratado da maneira mais 

no meu caso (e de muitos colegas), o 
melhor seria darmos prosseguimento via APNPs (a maioria de nós tem experiência 

Campus Arraial do Cabo sei o quão delicada é essa situação 
pandêmica pela qual estamos passando, e sei também que as condições de 
transporte público do nosso país não estão em devidas condicões para voltarmos de 

nto acredito que o melhor a se fazer(de 
ambos os lados, tanto os alunos como os docentes) é a adoção das APNPs, sei que 
demanda tempo e muito planejamento para que esse tipo de atividade aconteça, 
contudo a falta de aulas durante esses bem mais de 3 meses(fazendo com que 
praticamente perdessemos o período) não será benéfico aos alunos. Proponho 
também que eu como aluno e acredito q que as aulas de fato sejam realizadas em 
sua maioria de forma assíncrona, para que assim os alunos que não puderem 

las a qualquer hora. 
Este plano deve ser preenchido para o semestre 2020.1, como se todo este 
semestre fosse dado em APNPs? Pq na verdade não sabemos prazo de nada. 

típica. Meu ponto de vista de não aceitar às aulas 

Elas presenciais já se tem dificuldade de entendimento e olha que temos o professor 

Aulas do tipo: classroom, com certeza vai dá ruim, pois nem todos os professores 
tem uma boa didática, além de deixar os alunos visualizando slides e 

professor suficiente para as 
disciplinas e nem corpo técnico de apoio. A Diretora Geral, que era a pedagoga 
sumiu no mundo e a assistente social também.  Pra falta de professores até hoje a 
PROEN não fez nada por Resende. Agora pra implementação de um programa que 
não leva em consideração a operacionalidade é a primeira a encabeçar. Todos 
esses materiais sairão do bolso do corpo docente e os louros ficam com quem??? 
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Tudo isso me parece mais uma estratégia eleitoreira do que pedagógica, porque não 
é nenhum p
Se adultos já têm dificuldade com essas estratégias de ensino, imagine um 
adolescente de 14 anos. Como diz o professor Alcadipani: estamos vivendo a 
McDonaldização do ensino. Acordem! Nossos alunos são pobres! 50% das nossas 
vagas são pa
computadores?? Acesso? Em que planeta vocês vivem?

Rio de Janeiro Nada a comentar.
Volta Redonda Concordo 

Engenheiro Paulo de 
Frontin Não possuo observações

Volta Redonda ANEXO I - 

São Gonçalo 
O prazo das tarefas deve ser pensado para que todos possam realizá
seja desprivilegiado.

Paracambi Perfeito. 
Nilópolis Ok. 

Rio de Janeiro Estou de acordo

Rio de Janeiro 
Maiores esclarecimentos sobre carga horária referente a APNPS ainda se fazem 
necessários.

Rio de Janeiro Concordo com a minuta.

Realengo 
Acho importante lembrar que autistas têm direito a aulas EAD, independentemente 
da pandemia.  E que no momento seria um risco

Paracambi Sem comentários.
Volta Redonda perfeito. 

São Gonçalo 
Achei o modelo bem explicativo, só não entendi muito bem a parte do registro de 
aulas dos alunos.

Nilópolis não vejo como incluir as disciplinas nessas colunas, tá confuso
Volta Redonda Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas

Rio de Janeiro 

Sugestão de aula remota e  utilização do material didático fornecido (livro didático) 
obrigatoriamente.
Professor pode trabalhar em casa, caso apresente dificuldades 
Escola com cuidados necessários para segurança.  Só precisa de um laptop para 
transmitir via plataforma gratuita Google meet ou sisco wbex, aulas de 50 min com 
intervalo de 10 min.
Os Alunos que tiveram dificuldades para acessar a aula rem
p acessarem as aulas em salas com distanciamento adequado e medidas de 
segurança.  O número de Alunos será reduzido.
Provas presenciais por turmas em horários agendados p garantir o distanciamento e 
médidas de proteção, ou provas o
E possível fazer... é uma obrigação moral e respeitosa nao cruzar os braços criando 
dificuldades.

Volta Redonda 

Acho que o que mais falta durante esse período, é a falta de informação que estão 
nos passando, não cons
vocês estão planejando. Está se falando dessa APNP, mas apenas nos passam 
questionários, com as mesmas perguntas, e informações vagas e/ou repetidas. 
Vocês têm o resultado dos outros questionários,
da minha parte, o que eu posso falar já falei umas 5 vezes.  Eu tenho acesso a 
internet, acho válido implantar o sistema de estudo a distância, pois não quero 
perder mais tempo, e gosto de ter uma rotina de estudo, não s
mas também pela minha saúde mental.

Realengo Nada a acrescentar

Volta Redonda 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o nosso 
ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um grande 
acumulo de atividades, assi
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a necessidade 
de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecim
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Tudo isso me parece mais uma estratégia eleitoreira do que pedagógica, porque não 
é nenhum pouco operacional.  
Se adultos já têm dificuldade com essas estratégias de ensino, imagine um 
adolescente de 14 anos. Como diz o professor Alcadipani: estamos vivendo a 
McDonaldização do ensino. Acordem! Nossos alunos são pobres! 50% das nossas 
vagas são para inclusão! Alguns não tem comida... dinheiro para o ônibus... terão 
computadores?? Acesso? Em que planeta vocês vivem? 
Nada a comentar. 

Não possuo observações 
 Incluir aprovação/assinatura da CoTP. 

O prazo das tarefas deve ser pensado para que todos possam realizá
seja desprivilegiado. 

Estou de acordo 
esclarecimentos sobre carga horária referente a APNPS ainda se fazem 

necessários. 
Concordo com a minuta. 
Acho importante lembrar que autistas têm direito a aulas EAD, independentemente 
da pandemia.  E que no momento seria um risco menor de crises.
Sem comentários. 

Achei o modelo bem explicativo, só não entendi muito bem a parte do registro de 
aulas dos alunos. 
não vejo como incluir as disciplinas nessas colunas, tá confuso
Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas
Sugestão de aula remota e  utilização do material didático fornecido (livro didático) 
obrigatoriamente. 
Professor pode trabalhar em casa, caso apresente dificuldades 
Escola com cuidados necessários para segurança.  Só precisa de um laptop para 
transmitir via plataforma gratuita Google meet ou sisco wbex, aulas de 50 min com 
intervalo de 10 min. 
Os Alunos que tiveram dificuldades para acessar a aula rem
p acessarem as aulas em salas com distanciamento adequado e medidas de 
segurança.  O número de Alunos será reduzido. 
Provas presenciais por turmas em horários agendados p garantir o distanciamento e 
médidas de proteção, ou provas online com prazos de entrega via email.
E possível fazer... é uma obrigação moral e respeitosa nao cruzar os braços criando 
dificuldades. 
Acho que o que mais falta durante esse período, é a falta de informação que estão 
nos passando, não consigo criar nenhum tipo de plano, pois não tenho ideia o que 
vocês estão planejando. Está se falando dessa APNP, mas apenas nos passam 
questionários, com as mesmas perguntas, e informações vagas e/ou repetidas. 
Vocês têm o resultado dos outros questionários, não sei o que vocês precisam saber 
da minha parte, o que eu posso falar já falei umas 5 vezes.  Eu tenho acesso a 
internet, acho válido implantar o sistema de estudo a distância, pois não quero 
perder mais tempo, e gosto de ter uma rotina de estudo, não s
mas também pela minha saúde mental. 
Nada a acrescentar 
As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o nosso 
ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um grande 
acumulo de atividades, assim sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a necessidade 
de passar trabalhos para entrega, visando nosso conhecimento. Porém, seria 
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Tudo isso me parece mais uma estratégia eleitoreira do que pedagógica, porque não 

Se adultos já têm dificuldade com essas estratégias de ensino, imagine um 
adolescente de 14 anos. Como diz o professor Alcadipani: estamos vivendo a 
McDonaldização do ensino. Acordem! Nossos alunos são pobres! 50% das nossas 

ra inclusão! Alguns não tem comida... dinheiro para o ônibus... terão 

O prazo das tarefas deve ser pensado para que todos possam realizá-la e ninguém 

esclarecimentos sobre carga horária referente a APNPS ainda se fazem 

Acho importante lembrar que autistas têm direito a aulas EAD, independentemente 
menor de crises. 

Achei o modelo bem explicativo, só não entendi muito bem a parte do registro de 

não vejo como incluir as disciplinas nessas colunas, tá confuso 
Concordo com as diretrizes e acho que devem ser aplicadas 
Sugestão de aula remota e  utilização do material didático fornecido (livro didático) 

Professor pode trabalhar em casa, caso apresente dificuldades pode dar aula na 
Escola com cuidados necessários para segurança.  Só precisa de um laptop para 
transmitir via plataforma gratuita Google meet ou sisco wbex, aulas de 50 min com 

Os Alunos que tiveram dificuldades para acessar a aula remota devem ir para Escola 
p acessarem as aulas em salas com distanciamento adequado e medidas de 

Provas presenciais por turmas em horários agendados p garantir o distanciamento e 
nline com prazos de entrega via email. 

E possível fazer... é uma obrigação moral e respeitosa nao cruzar os braços criando 

Acho que o que mais falta durante esse período, é a falta de informação que estão 
igo criar nenhum tipo de plano, pois não tenho ideia o que 

vocês estão planejando. Está se falando dessa APNP, mas apenas nos passam 
questionários, com as mesmas perguntas, e informações vagas e/ou repetidas. 

não sei o que vocês precisam saber 
da minha parte, o que eu posso falar já falei umas 5 vezes.  Eu tenho acesso a 
internet, acho válido implantar o sistema de estudo a distância, pois não quero 
perder mais tempo, e gosto de ter uma rotina de estudo, não só para ter matéria, 

As aulas online devem ser uma forma de nós aprendermos e não perdermos o nosso 
ritmo de estudos, pensando também naqueles alunos que desejam prestar 
vestibular. Tendo em vista, que de maneira alguma, gostaríamos de ter um grande 

m sendo possível, aprendermos sem virarmos 
dependentes de passarmos horas extras no computador, após as aulas, tentando 
acabar com as atividades. Entendemos que alguns professores terão a necessidade 

ento. Porém, seria 
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adequado manter o controle de quantas atividades serão proporcionada a nós 
alunos.  
      Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna ter 
que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das Instituições 
Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por estarmos 
aproximadamente 120 
rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e encontrarão uma solução 
rapidamente e que não nos prejudique.
       Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período de 
interrupção fa
tomarmos decisões imediatas.

Volta Redonda 

Além de todas as informações dadas, destaco que seja de extrema importância que 
os alunos, dado o início das atividades não presenciais, possam
inscrições em disciplinas. Visto o possível adiamento da formatura de alguns 
licenciandos em um semestre, acredito ser relevante a reorganização das disciplinas 
em suas inscrições. Destaco o meu caso, em particular, pois havia me organizado 
para realizar um semestre a mais do período previsto devido ao acúmulo de 
atividades dentro e fora da instituição. Nessa caso, com o acontecimento da 
pandemia, me vi em casa, podendo dar continuidade à construção do TCC sem 
alguma sobrecarga e gostaria de pod

Pinheiral 

O colegiado da Licenciatura em Computação de Pinheiral, liderado pelo prof. 
Marcelo Leite, desenvolveu um documento que permite calcular a carga horária de 
APNP com precisão, seria muito útil uma anális
documento para uso geral no IFRJ

Nilópolis Achei esse plano muito bom.
Nilópolis Satisfeito com o documento.
Realengo Ok 

Rio de Janeiro 

O documento sinaliza carga horária total da matéria e carga horária da APNP. Já 
estamos no segundo semestre do ano, sem perspectivas de melhora do cenário de 
pandemia e isolamento social. Acho que já deve ser previsto que o isolamento não 
será apenas até dezembro e que as APNPs contabilizem como carga horária total da 
matéria, de alguma forma
necessário para se formarem. Especialmente para aquelas que iriam se formar agora 
em 2020, tanto no primeiro quanto no segundo semestre.

Resende 

Bianca Souza Gomes
CPF 187.708.497
Curso : Alimentos 
Turma : Ainda não tem turma, pois ela foi aprovada para o 1º ano do Ensino Médio 
Segundo Semestre de 2020 (27/07/2020)
Turno: Tarde

Engenheiro Paulo de 
Frontin Ok 

Rio de Janeiro Concordo. 

Rio de Janeiro 
Está tudo muito bem elaborado, concordo com tudo, 
acesso à internet. Parabéns.

Rio de Janeiro 

O documento sinaliza carga horária total da matéria e carga horária da APNP. Já 
estamos no segundo semestre do ano, sem perspectivas de melhora do cenário 
atual. Já deveria ser previst
matéria, de alguma forma, evitando que os alunos se atrasem mais do que já estão. 
Além de que esse calendário tenha duração de caráter especial, para não acabar 
atrasando os outros próximos períodos (como p
fomos informados quando começará e acabará e como será em relação ao 
calendário de 2020.2 que já deveríamos estar começando a cursar. Faltou mais 
informações referentes a outros pontos importantes, como se haverá mais 
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adequado manter o controle de quantas atividades serão proporcionada a nós 

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos 
surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna ter 
que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das Instituições 
Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por estarmos 
aproximadamente 120 dias parados, e gostaríamos que essa situação seja resolvida 
rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e encontrarão uma solução 
rapidamente e que não nos prejudique. 

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva
planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período de 
interrupção fará grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar muito se não 
tomarmos decisões imediatas. 
Além de todas as informações dadas, destaco que seja de extrema importância que 
os alunos, dado o início das atividades não presenciais, possam
inscrições em disciplinas. Visto o possível adiamento da formatura de alguns 
licenciandos em um semestre, acredito ser relevante a reorganização das disciplinas 
em suas inscrições. Destaco o meu caso, em particular, pois havia me organizado 

a realizar um semestre a mais do período previsto devido ao acúmulo de 
atividades dentro e fora da instituição. Nessa caso, com o acontecimento da 
pandemia, me vi em casa, podendo dar continuidade à construção do TCC sem 
alguma sobrecarga e gostaria de poder inserir outras matérias em minha grade.
O colegiado da Licenciatura em Computação de Pinheiral, liderado pelo prof. 
Marcelo Leite, desenvolveu um documento que permite calcular a carga horária de 
APNP com precisão, seria muito útil uma análise sobre a viabilidade desse 
documento para uso geral no IFRJ 
Achei esse plano muito bom. 
Satisfeito com o documento. 

O documento sinaliza carga horária total da matéria e carga horária da APNP. Já 
no segundo semestre do ano, sem perspectivas de melhora do cenário de 

pandemia e isolamento social. Acho que já deve ser previsto que o isolamento não 
será apenas até dezembro e que as APNPs contabilizem como carga horária total da 
matéria, de alguma forma, evitando que os alunos se atrasem mais do que o 
necessário para se formarem. Especialmente para aquelas que iriam se formar agora 
em 2020, tanto no primeiro quanto no segundo semestre. 
Bianca Souza Gomes 
CPF 187.708.497-22 
Curso : Alimentos -  

urma : Ainda não tem turma, pois ela foi aprovada para o 1º ano do Ensino Médio 
Segundo Semestre de 2020 (27/07/2020) 
Turno: Tarde 

 
Está tudo muito bem elaborado, concordo com tudo, meu filho tem condições de 
acesso à internet. Parabéns. 
O documento sinaliza carga horária total da matéria e carga horária da APNP. Já 
estamos no segundo semestre do ano, sem perspectivas de melhora do cenário 
atual. Já deveria ser previsto que as APNPs contem como carga horária total da 
matéria, de alguma forma, evitando que os alunos se atrasem mais do que já estão. 
Além de que esse calendário tenha duração de caráter especial, para não acabar 
atrasando os outros próximos períodos (como por exemplo fez a UFRJ), pois não 
fomos informados quando começará e acabará e como será em relação ao 
calendário de 2020.2 que já deveríamos estar começando a cursar. Faltou mais 
informações referentes a outros pontos importantes, como se haverá mais 
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adequado manter o controle de quantas atividades serão proporcionada a nós 

Observamos a necessidade de soluções mais claras e que envolvam todos os 
alunos e funcionários sem maiores danos. Entendemos que todos fomos pegos de 
surpresa com essa pandemia, e também a grande responsabilidade que se torna ter 
que criar formas viáveis para abranger cem por cento dos alunos das Instituições 
Federais. No entanto, nós, como alunos ficamos apreensivos por estarmos 

dias parados, e gostaríamos que essa situação seja resolvida 
rapidamente. Sabemos que vocês levarão isso em conta e encontrarão uma solução 

Volto a repetir sobre a importância de uma resposta rápida e concreta. Temos 
mantido muitos planos para o futuro, no entanto com a falta de respostas vemos 
nossos planos escaparem por nossos dedos, sem poder salva-los. Queremos poder 
planejar nosso futuro, sem termos mais obstáculos pela frente. Esse período de 

rá grande diferença em nossa vida, e irá nos prejudicar muito se não 

Além de todas as informações dadas, destaco que seja de extrema importância que 
os alunos, dado o início das atividades não presenciais, possam refazer as 
inscrições em disciplinas. Visto o possível adiamento da formatura de alguns 
licenciandos em um semestre, acredito ser relevante a reorganização das disciplinas 
em suas inscrições. Destaco o meu caso, em particular, pois havia me organizado 

a realizar um semestre a mais do período previsto devido ao acúmulo de 
atividades dentro e fora da instituição. Nessa caso, com o acontecimento da 
pandemia, me vi em casa, podendo dar continuidade à construção do TCC sem 

er inserir outras matérias em minha grade. 
O colegiado da Licenciatura em Computação de Pinheiral, liderado pelo prof. 
Marcelo Leite, desenvolveu um documento que permite calcular a carga horária de 

e sobre a viabilidade desse 

O documento sinaliza carga horária total da matéria e carga horária da APNP. Já 
no segundo semestre do ano, sem perspectivas de melhora do cenário de 

pandemia e isolamento social. Acho que já deve ser previsto que o isolamento não 
será apenas até dezembro e que as APNPs contabilizem como carga horária total da 

, evitando que os alunos se atrasem mais do que o 
necessário para se formarem. Especialmente para aquelas que iriam se formar agora 

urma : Ainda não tem turma, pois ela foi aprovada para o 1º ano do Ensino Médio 

meu filho tem condições de 

O documento sinaliza carga horária total da matéria e carga horária da APNP. Já 
estamos no segundo semestre do ano, sem perspectivas de melhora do cenário 

o que as APNPs contem como carga horária total da 
matéria, de alguma forma, evitando que os alunos se atrasem mais do que já estão. 
Além de que esse calendário tenha duração de caráter especial, para não acabar 

or exemplo fez a UFRJ), pois não 
fomos informados quando começará e acabará e como será em relação ao 
calendário de 2020.2 que já deveríamos estar começando a cursar. Faltou mais 
informações referentes a outros pontos importantes, como se haverá mais 
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flexibilidade e maior duração desses períodos de ajustes/inscrição em disciplinas e 
trancamentos.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Perfeito. Acho q é desta forma mesmo q deve ser realizado. Só espero q n demore 
muito pois os discentes já estão com um periodo em 

Rio de Janeiro 

1. IDENTIFICAÇÃO Caroline Silva  Leal
 
CURSO: CST EM Processos Químicos 
 
TURMA: TPQ28703
 
ANO/SEMESTRE LETIVO:2020.1
 
COMPONENTE CURRICULAR: OPERAÇÕES UNITÁRIAS 2
 
CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: 54 HORAS
 
CARGA HORÁRIA TOTAL DAS
 
NOME E CONTATO DO DOCENTE:
ADAM TABACOF
adam.tabacof@ifrj.edu.br

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

É fundamental que todos os alunos tenham acesso a educação, seja presencial, seja 
EAD. 
EAD não necessariamente significa por vídeo, existe opções por tex
não tem acesso a tecnologias audiovisuais.
Estes alunos ficarão atrasados em relação aos outros que poderão ingressar em 
Universidades, Públicas ou Privadas.
Estamos em estado de exceão devido a pandemia, todos precisamos nos adaptar.

Rio de Janeiro Tenho disponibilidade de acesso , então preciso de aula online

Rio de Janeiro 

Curso graduação: processos químicos
 
Aluno: Guilherme Marques Antunes

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for 
essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade.

Arraial do Cabo De acordo com o texto.

Realengo 
Caso o aluno nao tenha conputador em casa ,o professor deverá aceitar o trabalho 
escrito e entregue pessoalmente no campus,

Pinheiral 
A escola Instituto ja têm meios de comunicação que ja usavam pra manter 
comunicação.

Pinheiral Aprovo !! Parabéns pela minuta
Pinheiral Aprovo !! Parabéns pela minuta

Pinheiral 

O coordenador juntamente com a cotp e as 
atenderão via Google meeting os responsáveis acompanhados dos estudantes 
menores de idade.

Pinheiral 

Não tenho nada a acrescentar. Acho a minuta realista, equilibrada e necessária. 
Vejo-a como um documento bem pensado, b
que atende de forma plena as demandas atuais de ensino.

Pinheiral Concordo. 
Duque de Caxias O coordenador vai ler e avaliar

Pinheiral De acordo 
Arraial do Cabo Concordo. 

Pinheiral Concordo 

Pinheiral 

Temos recursos
instituições. Importante que as aulas sejam gravadas e disponibilizada para que 
aluno veja no melhor horário.  Evitar o copiar e colar conteúdo,, sem um filtro pelo 
docente ,, evitando sobrecarrega
adaptação, já que ficamos este tempo todo sem aula.

Engenheiro Paulo de Em momento algum da minuta, é comentado como a verba disponibilizada para as 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
bilidade e maior duração desses períodos de ajustes/inscrição em disciplinas e 

trancamentos. 
Perfeito. Acho q é desta forma mesmo q deve ser realizado. Só espero q n demore 
muito pois os discentes já estão com um periodo em atraso 
1. IDENTIFICAÇÃO Caroline Silva  Leal 

CURSO: CST EM Processos Químicos  

TURMA: TPQ28703 

ANO/SEMESTRE LETIVO:2020.1 

COMPONENTE CURRICULAR: OPERAÇÕES UNITÁRIAS 2

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: 54 HORAS 

CARGA HORÁRIA TOTAL DAS APNPs: 

NOME E CONTATO DO DOCENTE: 
ADAM TABACOF 
adam.tabacof@ifrj.edu.br 
É fundamental que todos os alunos tenham acesso a educação, seja presencial, seja 

EAD não necessariamente significa por vídeo, existe opções por tex
não tem acesso a tecnologias audiovisuais. 
Estes alunos ficarão atrasados em relação aos outros que poderão ingressar em 
Universidades, Públicas ou Privadas. 
Estamos em estado de exceão devido a pandemia, todos precisamos nos adaptar.
Tenho disponibilidade de acesso , então preciso de aula online
Curso graduação: processos químicos 

Aluno: Guilherme Marques Antunes 
As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for 
essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade.
De acordo com o texto. 
Caso o aluno nao tenha conputador em casa ,o professor deverá aceitar o trabalho 
escrito e entregue pessoalmente no campus, durante igual período?
A escola Instituto ja têm meios de comunicação que ja usavam pra manter 
comunicação. 
Aprovo !! Parabéns pela minuta 
Aprovo !! Parabéns pela minuta 
O coordenador juntamente com a cotp e as vezes com o docente da disciplina  
atenderão via Google meeting os responsáveis acompanhados dos estudantes 
menores de idade. 
Não tenho nada a acrescentar. Acho a minuta realista, equilibrada e necessária. 

a como um documento bem pensado, bem elaborado, discutido amplamente e 
que atende de forma plena as demandas atuais de ensino. 

 
O coordenador vai ler e avaliar 

 
 

Temos recursos já disponibilizado como o SIGA, como outros utilizado por 
instituições. Importante que as aulas sejam gravadas e disponibilizada para que 
aluno veja no melhor horário.  Evitar o copiar e colar conteúdo,, sem um filtro pelo 
docente ,, evitando sobrecarregar o aluno que está muita das vezes em processo de 
adaptação, já que ficamos este tempo todo sem aula. 
Em momento algum da minuta, é comentado como a verba disponibilizada para as 
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bilidade e maior duração desses períodos de ajustes/inscrição em disciplinas e 

Perfeito. Acho q é desta forma mesmo q deve ser realizado. Só espero q n demore 
 

COMPONENTE CURRICULAR: OPERAÇÕES UNITÁRIAS 2 

É fundamental que todos os alunos tenham acesso a educação, seja presencial, seja 

EAD não necessariamente significa por vídeo, existe opções por textos, para quem 

Estes alunos ficarão atrasados em relação aos outros que poderão ingressar em 

Estamos em estado de exceão devido a pandemia, todos precisamos nos adaptar. 
Tenho disponibilidade de acesso , então preciso de aula online 

As APNPs só podem ser consideradas se o ano letivo de 2020 for cancelado, assim, 
essas atividades seriam usadas pra manter vínculo e proximidade. 

Caso o aluno nao tenha conputador em casa ,o professor deverá aceitar o trabalho 
durante igual período? 

A escola Instituto ja têm meios de comunicação que ja usavam pra manter 

vezes com o docente da disciplina  
atenderão via Google meeting os responsáveis acompanhados dos estudantes 

Não tenho nada a acrescentar. Acho a minuta realista, equilibrada e necessária. 
em elaborado, discutido amplamente e 

já disponibilizado como o SIGA, como outros utilizado por 
instituições. Importante que as aulas sejam gravadas e disponibilizada para que 
aluno veja no melhor horário.  Evitar o copiar e colar conteúdo,, sem um filtro pelo 

r o aluno que está muita das vezes em processo de 

Em momento algum da minuta, é comentado como a verba disponibilizada para as 
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Frontin APNPs serão aplicadas. Nem qual é o valor dessa 
Existe uma preocupação crescente pois, segundo informações não
está utilizando a verba para aulas a distância para prover chips de celular com 
pacotes limitados de dados para os alunos “estudarem” (o que beir
em se tratando do campus Engenheiro Paulo de Frontin, basicamente, NENHUMA 
matéria é passível de se desenvolver em um celular), enquanto os “interventores do 
MEC” serão benefíciados com computadores avaliados na faixa de R$12,000.00. 
Logo gostaria de saber qual o plano para o uso da verba disponibilizada para a 
aplicação das APNPs.

Rio de Janeiro Concordo com o texto acima
Pinheiral Concordo 

Volta Redonda Concordo! Boa sorte, pessoal!
Nilópolis Sem comentários...

Rio de Janeiro Concordo com a implementação de atividades não presenciais
Volta Redonda De acordo.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de construção 
para elaboração de uma solução alternativa e implementação 

Nilópolis Demais observações serão feitas em representação coletiva pelo Centro Acadêmico

Realengo 

Esse tipo de documento tem que ser padronizadado, ou seja, igual para todos os 
campus do IFRJ. 
 
A metodologia de avaliação deveria ter algumas 
pudessem escolher uma ou mais.

Realengo 

Esse tipo de documento tem que ser padronizadado, ou seja, igual para todos os 
campus do IFRJ. 
 
A metodologia de avaliação deveria ter algumas sugestões em que os professores 
pudessem escolher uma ou mais.

Arraial do Cabo 

Concordo. 
Aluno: Ezequiel Matheus Monteiro da Silva
Curso: Informática
Turno: Manhã
Turma: 131

Rio de Janeiro 

De acordo.
O documento está bem completo e adequado à necessidade, porém faz
necessária uma 
O lançamento do documento, assim como sua execução prática, é absolutamente 
tardio. 15 de agosto, data em que o documento ainda estará sob consulta, significará 
150 dias de afastamento. Itens do documento acima, relevantes, como acolh
pertencimento à instutuição, dentre outros, foram absolutamente negligenciados no 
período. 150 dias para iniciar uma ação é demais sob qualquer justificativa ou 
aspecto. 

Duque de Caxias Não concordo com aula remota em substituição
Niterói concordo com a proposta toda

Nilópolis Condordo com o documento. Precisamos voltar logo ao trabalho

Niterói 

Não é o ideal, fazermos uso das APNP, mas diante do cenário atual, não é mais 
possível ficarmos sem atividades de ensino. É uma ação necessária, então 
acordo. 

Niterói 

Não é o ideal, fazermos uso das APNP, mas diante do cenário atual, não é mais 
possível ficarmos sem atividades de ensino. É uma ação necessária, então estou de 
acordo. 

Niterói 
Como pai de um dos alunos, desejo que a escola volte 
documento como uma oportunidade. O documento está muito bom.

Nilópolis Estou de acordo com o documento prposto
Rio de Janeiro Concordo com o documento do jeito que está.

Paracambi estou de acordo com este documento
Nilópolis estou de acordo com o texto todo

Rio de Janeiro estou de acordo com a minuta

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
APNPs serão aplicadas. Nem qual é o valor dessa verba, e como será distribuída. 
Existe uma preocupação crescente pois, segundo informações não
está utilizando a verba para aulas a distância para prover chips de celular com 
pacotes limitados de dados para os alunos “estudarem” (o que beir
em se tratando do campus Engenheiro Paulo de Frontin, basicamente, NENHUMA 
matéria é passível de se desenvolver em um celular), enquanto os “interventores do 
MEC” serão benefíciados com computadores avaliados na faixa de R$12,000.00. 

o gostaria de saber qual o plano para o uso da verba disponibilizada para a 
aplicação das APNPs. 
Concordo com o texto acima 

Concordo! Boa sorte, pessoal! 
Sem comentários... 
Concordo com a implementação de atividades não presenciais

 
Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de construção 
para elaboração de uma solução alternativa e implementação 
Demais observações serão feitas em representação coletiva pelo Centro Acadêmico
Esse tipo de documento tem que ser padronizadado, ou seja, igual para todos os 
campus do IFRJ.  

A metodologia de avaliação deveria ter algumas sugestões em que os professores 
pudessem escolher uma ou mais. 
Esse tipo de documento tem que ser padronizadado, ou seja, igual para todos os 
campus do IFRJ.  

A metodologia de avaliação deveria ter algumas sugestões em que os professores 
m escolher uma ou mais. 

 
Aluno: Ezequiel Matheus Monteiro da Silva 
Curso: Informática 
Turno: Manhã 
Turma: 131 

 
O documento está bem completo e adequado à necessidade, porém faz
necessária uma observação relevante. 
O lançamento do documento, assim como sua execução prática, é absolutamente 
tardio. 15 de agosto, data em que o documento ainda estará sob consulta, significará 
150 dias de afastamento. Itens do documento acima, relevantes, como acolh
pertencimento à instutuição, dentre outros, foram absolutamente negligenciados no 
período. 150 dias para iniciar uma ação é demais sob qualquer justificativa ou 

Não concordo com aula remota em substituição 
do com a proposta toda 

Condordo com o documento. Precisamos voltar logo ao trabalho
Não é o ideal, fazermos uso das APNP, mas diante do cenário atual, não é mais 
possível ficarmos sem atividades de ensino. É uma ação necessária, então 

Não é o ideal, fazermos uso das APNP, mas diante do cenário atual, não é mais 
possível ficarmos sem atividades de ensino. É uma ação necessária, então estou de 

Como pai de um dos alunos, desejo que a escola volte logo a funcionar e vejo esse 
documento como uma oportunidade. O documento está muito bom.
Estou de acordo com o documento prposto 
Concordo com o documento do jeito que está. 
estou de acordo com este documento 
estou de acordo com o texto todo 
estou de acordo com a minuta 
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verba, e como será distribuída. 
Existe uma preocupação crescente pois, segundo informações não-oficiais o IFRN 
está utilizando a verba para aulas a distância para prover chips de celular com 
pacotes limitados de dados para os alunos “estudarem” (o que beira o ridículo pois, 
em se tratando do campus Engenheiro Paulo de Frontin, basicamente, NENHUMA 
matéria é passível de se desenvolver em um celular), enquanto os “interventores do 
MEC” serão benefíciados com computadores avaliados na faixa de R$12,000.00. 

o gostaria de saber qual o plano para o uso da verba disponibilizada para a 

Concordo com a implementação de atividades não presenciais 

Parabéns a todos os envolvidos! A minuta foi um excelente trabalho de construção 
para elaboração de uma solução alternativa e implementação das APNPs! 
Demais observações serão feitas em representação coletiva pelo Centro Acadêmico 
Esse tipo de documento tem que ser padronizadado, ou seja, igual para todos os 

sugestões em que os professores 

Esse tipo de documento tem que ser padronizadado, ou seja, igual para todos os 

A metodologia de avaliação deveria ter algumas sugestões em que os professores 

O documento está bem completo e adequado à necessidade, porém faz-se 

O lançamento do documento, assim como sua execução prática, é absolutamente 
tardio. 15 de agosto, data em que o documento ainda estará sob consulta, significará 
150 dias de afastamento. Itens do documento acima, relevantes, como acolhimento e 
pertencimento à instutuição, dentre outros, foram absolutamente negligenciados no 
período. 150 dias para iniciar uma ação é demais sob qualquer justificativa ou 

Condordo com o documento. Precisamos voltar logo ao trabalho 
Não é o ideal, fazermos uso das APNP, mas diante do cenário atual, não é mais 
possível ficarmos sem atividades de ensino. É uma ação necessária, então estou de 

Não é o ideal, fazermos uso das APNP, mas diante do cenário atual, não é mais 
possível ficarmos sem atividades de ensino. É uma ação necessária, então estou de 

logo a funcionar e vejo esse 
documento como uma oportunidade. O documento está muito bom. 



Pró

 

Niterói concordo com o inteiro teor do documento
Nilópolis o documento contempla as necessidades

Paracambi 
O DOCUMENTO PRESENTE DOCUEMNTO JA NOS ATENDE, NÃO PRECISA 
ALTERAÇÃO

Niterói 
Devemos começar logo as atividaes letivas. o documento está conteplando muito 
dos que têm mais dificuldaes. Aprovado!!!

Rio de Janeiro Ok. 

Paracambi 

Só tenho que agradecer pelo desempenho de todos os profissionais da educação do 
IFRJ em   buscar métodos para  fazer o melhor pelo nossos filhos em relação a 
educação, diante dessa situação que estamos passando,  conte comigo no que 
precisar. 

São Gonçalo 
achei muito bem elaborado, sei que alguns alunos não querem aula NÃO 
PRESENCIAIS

São Gonçalo 
Whatsapp 
Rede socias

Nilópolis Que ZEUS tenha piedade das nossas almas.

São Gonçalo 
Boa tarde, seria viável para os jovens ter a aula online para não perder ano letivo 
apesar de que

Niterói De acordo.
Nilópolis Sem observações.
Pinheiral nada a declarar

Rio de Janeiro Concordo. 
Niterói estou satisfeito com a proposta

Rio de Janeiro de acordo 
Rio de Janeiro tenho disponibilidade para ead
Rio de Janeiro O doceumtno está bom

Pinheiral 

Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas
de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de 
inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on

Nilópolis 
Pergunta: na tabela em: "Carga horária total das APNPs"
--> a carga horária total levará em conta a preparação das APNPs?

Niterói 

Esta minuta abre brecha para que todo tipo de tecnologia possa ser utilizada por 
servidores 
a) desconfortos entre docentes e estudantes, caso alguns docentes optem por 
alguns recursos e se recusem, com todo o direito, a usar outros;
b) prejuízo do acompanhamento de alunos em algumas disciplinas, a depender da 
plataforma utilizada por cada docente e do total de dados de internet necessários, o 
que prejudica em alguns momentos o acesso;
c) Confusão na metodologia utilizada por docentes, devido à falta de preparo para 
lidar com elas, o que pode gerar estresse e sobrecarga
Esta minuta já pressupõe que os docentes estão aptos a lidarem com os desafios do 
ensino remoto durante uma PANDEMIA, o que não é verdade. O IFRJ passará uma 
mensagem muito ruim para a sociedade e seus servidores, caso esta minuta seja 
aprovada desta forma, de maneira que valorize mais os conteúdos de disciplinas e 
menos a aproximação e acolhimentos de estudantes para manutenção de vínculo 
que não seja traumática. Sugiro que esta minuta seja revisada em sua 
TOTALIDADE, e que outras realidades 
cometamos os mesmos erros. É hora do IFRJ utilizar a sua AUTONOMIA 
institucional e não a ceder às pressões para que se coloquem aulas dessa maneira.

Volta Redonda 

Dou meu apoio total ao inicio das atividades nao presenciais
situação de pandemia. Espero sinceramente q as aulas não presenciais comwco o 
mais rapido possivel,  ao meu  ver ja era para ter começado.  Uma instituição como o 
IFRJ nao pode ficar nessa inércia que se encontra ate agr, APNPS ...URG

Nilópolis Está claro. 
Duque de Caxias O único destaque aqui para reflexão é com relação à alta demanda de trabalho do 
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concordo com o inteiro teor do documento 
o documento contempla as necessidades 
O DOCUMENTO PRESENTE DOCUEMNTO JA NOS ATENDE, NÃO PRECISA 
ALTERAÇÃO 
Devemos começar logo as atividaes letivas. o documento está conteplando muito 
dos que têm mais dificuldaes. Aprovado!!! 

Só tenho que agradecer pelo desempenho de todos os profissionais da educação do 
IFRJ em   buscar métodos para  fazer o melhor pelo nossos filhos em relação a 
educação, diante dessa situação que estamos passando,  conte comigo no que 

achei muito bem elaborado, sei que alguns alunos não querem aula NÃO 
PRESENCIAIS, que seja dada a oportunidade de trancamento de matrícula.

Rede socias 
Que ZEUS tenha piedade das nossas almas. 
Boa tarde, seria viável para os jovens ter a aula online para não perder ano letivo 
apesar de que algumas matérias não daria para aprender no modo virtual.

 
Sem observações. 
nada a declarar 

 
estou satisfeito com a proposta 

disponibilidade para ead 
O doceumtno está bom 
Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 
implantar atividades pedagógicas (webinar, lives, mesas de debates, etc) para fins 
de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de 
inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 
aproximação empresarial na seara da educação on-line, remota, híbrida, etc.
Pergunta: na tabela em: "Carga horária total das APNPs" 

> a carga horária total levará em conta a preparação das APNPs?
Esta minuta abre brecha para que todo tipo de tecnologia possa ser utilizada por 

docentes, o que pode causar: 
a) desconfortos entre docentes e estudantes, caso alguns docentes optem por 
alguns recursos e se recusem, com todo o direito, a usar outros;
b) prejuízo do acompanhamento de alunos em algumas disciplinas, a depender da 

ma utilizada por cada docente e do total de dados de internet necessários, o 
que prejudica em alguns momentos o acesso; 
c) Confusão na metodologia utilizada por docentes, devido à falta de preparo para 
lidar com elas, o que pode gerar estresse e sobrecarga de trabalho.
Esta minuta já pressupõe que os docentes estão aptos a lidarem com os desafios do 
ensino remoto durante uma PANDEMIA, o que não é verdade. O IFRJ passará uma 
mensagem muito ruim para a sociedade e seus servidores, caso esta minuta seja 

da desta forma, de maneira que valorize mais os conteúdos de disciplinas e 
menos a aproximação e acolhimentos de estudantes para manutenção de vínculo 
que não seja traumática. Sugiro que esta minuta seja revisada em sua 
TOTALIDADE, e que outras realidades sejam consideradas para que não 
cometamos os mesmos erros. É hora do IFRJ utilizar a sua AUTONOMIA 
institucional e não a ceder às pressões para que se coloquem aulas dessa maneira.
Dou meu apoio total ao inicio das atividades nao presenciais
situação de pandemia. Espero sinceramente q as aulas não presenciais comwco o 
mais rapido possivel,  ao meu  ver ja era para ter começado.  Uma instituição como o 
IFRJ nao pode ficar nessa inércia que se encontra ate agr, APNPS ...URG

 
O único destaque aqui para reflexão é com relação à alta demanda de trabalho do 
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O DOCUMENTO PRESENTE DOCUEMNTO JA NOS ATENDE, NÃO PRECISA DE 

Devemos começar logo as atividaes letivas. o documento está conteplando muito 

Só tenho que agradecer pelo desempenho de todos os profissionais da educação do 
IFRJ em   buscar métodos para  fazer o melhor pelo nossos filhos em relação a 
educação, diante dessa situação que estamos passando,  conte comigo no que 

achei muito bem elaborado, sei que alguns alunos não querem aula NÃO 
, que seja dada a oportunidade de trancamento de matrícula. 

Boa tarde, seria viável para os jovens ter a aula online para não perder ano letivo 
algumas matérias não daria para aprender no modo virtual. 

Acredito que o melhor no tempo atual seria suspender o calendário acadêmico e 
retomar as atividades em 2021. Nesse segundo semestre poderíamos criar e 

(webinar, lives, mesas de debates, etc) para fins 
de acolhimento dos nossos alunos. As aulas remotas não promoverão 100% de 
inclusão além de precarizar e jogar a carreira docente em risco haja vista a 

remota, híbrida, etc. 

> a carga horária total levará em conta a preparação das APNPs? 
Esta minuta abre brecha para que todo tipo de tecnologia possa ser utilizada por 

a) desconfortos entre docentes e estudantes, caso alguns docentes optem por 
alguns recursos e se recusem, com todo o direito, a usar outros; 
b) prejuízo do acompanhamento de alunos em algumas disciplinas, a depender da 

ma utilizada por cada docente e do total de dados de internet necessários, o 

c) Confusão na metodologia utilizada por docentes, devido à falta de preparo para 
de trabalho. 

Esta minuta já pressupõe que os docentes estão aptos a lidarem com os desafios do 
ensino remoto durante uma PANDEMIA, o que não é verdade. O IFRJ passará uma 
mensagem muito ruim para a sociedade e seus servidores, caso esta minuta seja 

da desta forma, de maneira que valorize mais os conteúdos de disciplinas e 
menos a aproximação e acolhimentos de estudantes para manutenção de vínculo 
que não seja traumática. Sugiro que esta minuta seja revisada em sua 

sejam consideradas para que não 
cometamos os mesmos erros. É hora do IFRJ utilizar a sua AUTONOMIA 
institucional e não a ceder às pressões para que se coloquem aulas dessa maneira. 
Dou meu apoio total ao inicio das atividades nao presenciais, enquanto durar essa 
situação de pandemia. Espero sinceramente q as aulas não presenciais comwco o 
mais rapido possivel,  ao meu  ver ja era para ter começado.  Uma instituição como o 
IFRJ nao pode ficar nessa inércia que se encontra ate agr, APNPS ...URGENTE!!!! 

O único destaque aqui para reflexão é com relação à alta demanda de trabalho do 



Pró

 

docente na elaboração de tal plano, em especial àqueles das áreas das disciplinas 
básicas que, em geral, têm um alto 
tempo hábil em 2020.2 para a elaboração e implantação de tais planos?

Volta Redonda Incluir a ementa original do curso, e ementa a ser ministrada em outras disciplinas.

Rio de Janeiro 
Não concordo com as APNP's
aos outros de mesma turma

São João de Meriti concordo 
São João de Meriti concordo com o Anexo 1 

Niterói Estou satifeito com a minuta. Que seja aprovada logo.
São João de Meriti ok, por mim.
Duque de Caxias De acordo.

Rio de Janeiro 

Com todas as injustiças e desigualdades que podem existir, diante do cenário atual, 
o EAD se tornou a única opção. Nada é mais injusto e desigual do que não ter aulas 
nenhuma enquanto o mundo inteiro faz EAD. Escolas particulares fazem EAD. 
Escolas estadua
Com a desculpa de que é "desigual e injusto", estão cometendo a pior desigualdade 
e injustiça do mundo. Não se escondam ! É hora de agir !
EAD já ! 
Se nem todos tem condições de estudar EAD, deem a esses pelo menos a chance 
de tentar. Nada p

Arraial do Cabo Concordo 
Arraial do Cabo Concordo. 

Nilópolis 

Como já disse em um comentário acima, considero ruim que tenhamos que refazer o 
planejamento da disciplina considerando a totalidade do semestre. Acho que 
burocratiza e amarra o processo ter que prever essa transposição considerando a 
totalidade do semestre. Uma vez que entendo que essa adoção de APNPs deverá 
ser constantemente reavaliada (a cada mês, por exemplo) , acho que o planejamento 
deve ser mensal.

Duque de Caxias De acordo.
Duque de Caxias Ciente. 
Duque de Caxias Ter como objetivo os alunos e professores

Duque de Caxias 

Estamos vivendo um momento triste em nossas vidas, na minha opinião deveria ter o 
ensino a distância sim, infelizmente é a única
pesquisa, vê os alunos que tem internet em casa, aqueles que tem computador e 
disponibilizar um chip e um tablet apenas pra assistir as aulas e enviar arquivos. Já 
estamos um semestre parados e muitos alunos precisam 
outros devem estar sofrendo com a pressão em casa, outros com ansiedade. Agora 
é um momento pra todos se reunirem

Rio de Janeiro Concordo. 
Arraial do Cabo Concordo 

Paracambi 

JOÃO VICTOR SANTIAGO DE ALMEIDA 
IFRJ - PARACAMBI 
ENGENHARIA MECÂNICA
1* PERÍODO
 
 
POR FAVOR , CRIEM ESSA PLATAFORMA LOGO . NÃO SÓ EU COMO TODA A 
COMUNIDADE NÃO AGUENTA MAIS !!!!!!!!!!!!

Nilópolis 

Foi pontuado a necessidade de incluir maior esclarecimento das regulamentações e 
orientações para o desenvol
virtuais. 

Nilópolis 

Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:
 
Anexo – CARGA HORÁRIA TOTAL DAS APNPs 
em conta a preparação das APNPs?
 
Assinatura d
assinaturas dos coordenadores?

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
docente na elaboração de tal plano, em especial àqueles das áreas das disciplinas 
básicas que, em geral, têm um alto quantitativo de turmas e/ou ementas. Haverá 
tempo hábil em 2020.2 para a elaboração e implantação de tais planos?
Incluir a ementa original do curso, e ementa a ser ministrada em outras disciplinas.
Não concordo com as APNP's pois isso deixaria muitos alunos para traz em relações 
aos outros de mesma turma 

concordo com o Anexo 1 - plano de disciplina 
Estou satifeito com a minuta. Que seja aprovada logo. 
ok, por mim. 

 
Com todas as injustiças e desigualdades que podem existir, diante do cenário atual, 
o EAD se tornou a única opção. Nada é mais injusto e desigual do que não ter aulas 
nenhuma enquanto o mundo inteiro faz EAD. Escolas particulares fazem EAD. 
Escolas estaduais fazem EAD.  
Com a desculpa de que é "desigual e injusto", estão cometendo a pior desigualdade 
e injustiça do mundo. Não se escondam ! É hora de agir ! 

Se nem todos tem condições de estudar EAD, deem a esses pelo menos a chance 
de tentar. Nada pode ser pior do que ficar parado. 

 
Como já disse em um comentário acima, considero ruim que tenhamos que refazer o 
planejamento da disciplina considerando a totalidade do semestre. Acho que 

ocratiza e amarra o processo ter que prever essa transposição considerando a 
totalidade do semestre. Uma vez que entendo que essa adoção de APNPs deverá 
ser constantemente reavaliada (a cada mês, por exemplo) , acho que o planejamento 
deve ser mensal. 

 

Ter como objetivo os alunos e professores 
Estamos vivendo um momento triste em nossas vidas, na minha opinião deveria ter o 
ensino a distância sim, infelizmente é a única maneira. Mas primeiro deveria ter uma 
pesquisa, vê os alunos que tem internet em casa, aqueles que tem computador e 
disponibilizar um chip e um tablet apenas pra assistir as aulas e enviar arquivos. Já 
estamos um semestre parados e muitos alunos precisam se formar pra trabalhar, 
outros devem estar sofrendo com a pressão em casa, outros com ansiedade. Agora 
é um momento pra todos se reunirem 

 

JOÃO VICTOR SANTIAGO DE ALMEIDA  
PARACAMBI  

ENGENHARIA MECÂNICA 
1* PERÍODO 

POR FAVOR , CRIEM ESSA PLATAFORMA LOGO . NÃO SÓ EU COMO TODA A 
COMUNIDADE NÃO AGUENTA MAIS !!!!!!!!!!!! 
Foi pontuado a necessidade de incluir maior esclarecimento das regulamentações e 
orientações para o desenvolvimento das atividades que não serão feitas por meios 

Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química:

CARGA HORÁRIA TOTAL DAS APNPs -  seria carga horária total? levará 
em conta a preparação das APNPs? 

Assinatura do coordenador - Burocracia desnecessária. Como vamos obter as 
assinaturas dos coordenadores? 
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docente na elaboração de tal plano, em especial àqueles das áreas das disciplinas 
quantitativo de turmas e/ou ementas. Haverá 

tempo hábil em 2020.2 para a elaboração e implantação de tais planos? 
Incluir a ementa original do curso, e ementa a ser ministrada em outras disciplinas. 

pois isso deixaria muitos alunos para traz em relações 

Com todas as injustiças e desigualdades que podem existir, diante do cenário atual, 
o EAD se tornou a única opção. Nada é mais injusto e desigual do que não ter aulas 
nenhuma enquanto o mundo inteiro faz EAD. Escolas particulares fazem EAD. 

Com a desculpa de que é "desigual e injusto", estão cometendo a pior desigualdade 

Se nem todos tem condições de estudar EAD, deem a esses pelo menos a chance 

Como já disse em um comentário acima, considero ruim que tenhamos que refazer o 
planejamento da disciplina considerando a totalidade do semestre. Acho que 

ocratiza e amarra o processo ter que prever essa transposição considerando a 
totalidade do semestre. Uma vez que entendo que essa adoção de APNPs deverá 
ser constantemente reavaliada (a cada mês, por exemplo) , acho que o planejamento 

Estamos vivendo um momento triste em nossas vidas, na minha opinião deveria ter o 
maneira. Mas primeiro deveria ter uma 

pesquisa, vê os alunos que tem internet em casa, aqueles que tem computador e 
disponibilizar um chip e um tablet apenas pra assistir as aulas e enviar arquivos. Já 

se formar pra trabalhar, 
outros devem estar sofrendo com a pressão em casa, outros com ansiedade. Agora 

POR FAVOR , CRIEM ESSA PLATAFORMA LOGO . NÃO SÓ EU COMO TODA A 

Foi pontuado a necessidade de incluir maior esclarecimento das regulamentações e 
vimento das atividades que não serão feitas por meios 

Contribuição Colegiado do Curso de Bacharelado em Química: 

seria carga horária total? levará 

Burocracia desnecessária. Como vamos obter as 
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Rio de Janeiro 

Sou a favor de aulas a distância de matérias que não sejam práticas como História, 
Geografia, Português, Inglês, Sociologia, Filosofia e matérias 
não tenham prática em laboratório para que possamos  adiantando o que 
infelizmente já está em atraso nesse novo normal.

Rio de Janeiro 

Seria dessa forma?:
CARGA HORÁRIA DAS APNPs:  10 vídeos de 10 minutos = 100 min ; 10 atividades 
para realização em 30 minutos = 300 min
CARGA HORÁRIA PARA ORIENTAÇÕES AO ESTUDANTE SOBRE A APNP: Para 
cada APNP serão  ministrados atendimentos três dias por semana, entre 18h 30 e 
21h30, com 40 minutos, diariamente,  para cada turma, o que representa metade
carga horária diária no ensino presencial.

Niterói 

Concordo com as regras definidas e apresentadas no documento para o início das 
Atividades Não Presenciais. 
 
Cintia Aparecida Q. da R. Oliveira 
Rocha Oliveira.

Duque de Caxias 

Concordo com todos os artigo utilizados nesse material e acredito que em breve 
poderemos junto ao campi solucionar o problema do nosso ano letivo seguindo todas 
as precauções devido ao momento, mas mantendo o ensino de alta qualida
IFRJ nos proporciona.

Volta Redonda 

Anexo I – Incluir no plano da disciplina, a ementa original da disciplina. Incluir ainda 
um item que inclua a ementa adaptada com adaptações em destaque. A aprovação 
deve ser dada em reunião de colegiado do 

Arraial do Cabo Concordo 

Reitoria 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e precisa de intérprete para acompanha
trabalho nesta área meu filho encontra
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria está 
a par disso é a escola em fim meu filho encontra
pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.

Duque de Caxias Muito bom.
Arraial do Cabo Concordo 

Engenheiro Paulo de 
Frontin Que seja adotado essas medidas com urgência.

Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da 
Arraial do Cabo de acordo! 
Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.
Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.
Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.
Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo

Duque de Caxias de acordo 
Realengo Frequência não deve ser contabilizada somente  se o aluno estiver feito a atividade.

Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.
Nilópolis Como? De que forma isso erá garantido a toda 

Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.
Volta Redonda concordo 

Pinheiral 

Acho que os alunos precisam estudar (mesmo que à distância) e os professores têm 
que ter responsabilidades nesse novo contexto das APNPs. Nossos 
sendo engolidos até mesmo pelas escolas municipais, que já aderiram às aulas on 
line há bastante tempo. Certos ou não, precisamos caminhar e seguir em frente. Até 
porque não serão aulas on line  mas sim atividades pedagógicas, ou seja, reuniõe
virtuais, encontros,  rodas de conversas, redações para serem corrigidas 
posteriormente...

Arraial do Cabo De acordo com todo o texto da minuta.
Arraial do Cabo Estou de acordo com todo o conteúdo do documento.

Paracambi Nada a declarar.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Sou a favor de aulas a distância de matérias que não sejam práticas como História, 
Geografia, Português, Inglês, Sociologia, Filosofia e matérias 
não tenham prática em laboratório para que possamos  adiantando o que 
infelizmente já está em atraso nesse novo normal. 
Seria dessa forma?: 
CARGA HORÁRIA DAS APNPs:  10 vídeos de 10 minutos = 100 min ; 10 atividades 

a realização em 30 minutos = 300 min 
CARGA HORÁRIA PARA ORIENTAÇÕES AO ESTUDANTE SOBRE A APNP: Para 
cada APNP serão  ministrados atendimentos três dias por semana, entre 18h 30 e 
21h30, com 40 minutos, diariamente,  para cada turma, o que representa metade
carga horária diária no ensino presencial. 
Concordo com as regras definidas e apresentadas no documento para o início das 
Atividades Não Presenciais.  

Cintia Aparecida Q. da R. Oliveira - Responsável da aluna Emanuelle Auxiliadora da 
iveira. 

Concordo com todos os artigo utilizados nesse material e acredito que em breve 
poderemos junto ao campi solucionar o problema do nosso ano letivo seguindo todas 
as precauções devido ao momento, mas mantendo o ensino de alta qualida
IFRJ nos proporciona. 

Incluir no plano da disciplina, a ementa original da disciplina. Incluir ainda 
um item que inclua a ementa adaptada com adaptações em destaque. A aprovação 
deve ser dada em reunião de colegiado do curso. 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 
orelhas e precisa de intérprete para acompanha-lo  vejo barreira é a falta de um 
trabalho nesta área meu filho encontra-se sem intérprete desde a notícia que ele 
passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria está 
a par disso é a escola em fim meu filho encontra-se em uma barreir
pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte.

 

Que seja adotado essas medidas com urgência. 
De acordo com todo o conteúdo da minuta. 

 
De acordo com todo o conteúdo da minuta. 
De acordo com todo o conteúdo da minuta. 
De acordo com todo o conteúdo da minuta. 
De acordo com todo o conteúdo da minuta. 

Frequência não deve ser contabilizada somente  se o aluno estiver feito a atividade.
De acordo com todo o conteúdo da minuta. 
Como? De que forma isso erá garantido a toda comunidade do If?
De acordo com todo o conteúdo da minuta. 

Acho que os alunos precisam estudar (mesmo que à distância) e os professores têm 
que ter responsabilidades nesse novo contexto das APNPs. Nossos 
sendo engolidos até mesmo pelas escolas municipais, que já aderiram às aulas on 
line há bastante tempo. Certos ou não, precisamos caminhar e seguir em frente. Até 
porque não serão aulas on line  mas sim atividades pedagógicas, ou seja, reuniõe
virtuais, encontros,  rodas de conversas, redações para serem corrigidas 
posteriormente... 
De acordo com todo o texto da minuta. 
Estou de acordo com todo o conteúdo do documento. 
Nada a declarar. 
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Sou a favor de aulas a distância de matérias que não sejam práticas como História, 
Geografia, Português, Inglês, Sociologia, Filosofia e matérias do nível técnico que 
não tenham prática em laboratório para que possamos  adiantando o que 

CARGA HORÁRIA DAS APNPs:  10 vídeos de 10 minutos = 100 min ; 10 atividades 

CARGA HORÁRIA PARA ORIENTAÇÕES AO ESTUDANTE SOBRE A APNP: Para 
cada APNP serão  ministrados atendimentos três dias por semana, entre 18h 30 e 
21h30, com 40 minutos, diariamente,  para cada turma, o que representa metade da 

Concordo com as regras definidas e apresentadas no documento para o início das 

Responsável da aluna Emanuelle Auxiliadora da 

Concordo com todos os artigo utilizados nesse material e acredito que em breve 
poderemos junto ao campi solucionar o problema do nosso ano letivo seguindo todas 
as precauções devido ao momento, mas mantendo o ensino de alta qualidade que o 

Incluir no plano da disciplina, a ementa original da disciplina. Incluir ainda 
um item que inclua a ementa adaptada com adaptações em destaque. A aprovação 

Boa noite ! meu nome é  Lucimar Duarte Adriano sou responsavel pelo meu filho 
kauan Duarte Adriano Falcão deficiente auditivo perda severa bilateral ambas 

barreira é a falta de um 
se sem intérprete desde a notícia que ele 

passou 2019/2020 e entrou no curso de petróleo e gás sem intérprete a reitoria está 
se em uma barreira . Muito triste 

pra mim é para o meu filho. Atenciosamente Lucimar Duarte. 

Frequência não deve ser contabilizada somente  se o aluno estiver feito a atividade. 

comunidade do If? 

Acho que os alunos precisam estudar (mesmo que à distância) e os professores têm 
que ter responsabilidades nesse novo contexto das APNPs. Nossos alunos estão 
sendo engolidos até mesmo pelas escolas municipais, que já aderiram às aulas on 
line há bastante tempo. Certos ou não, precisamos caminhar e seguir em frente. Até 
porque não serão aulas on line  mas sim atividades pedagógicas, ou seja, reuniões 
virtuais, encontros,  rodas de conversas, redações para serem corrigidas 
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Volta Redonda 
Sentimos a necessidade de atualização do Plano, mediante a necessidade do 
docente, no andamento das suas atividades. Qual seria o trâmite necessário?

Rio de Janeiro 

Ok 
Ana Cristina de Souza Teixeira 
Aluna de CST Gam 
Disciplinas: SSO, Risco Toxic
Gestão Ambiental e Economia

Rio de Janeiro Ok. 
Duque de Caxias Perfeito. 

Nilópolis De acordo com o conteúdo integral da minuta.
Duque de Caxias Concordo 
Arraial do Cabo Sou favorável a todos os pontos 
Volta Redonda concordo quero ter ead

Rio de Janeiro 

Me chamo Matheus e estou cursando o 4º período de Gestão Ambiental, acho que a 
acessibilidade deveria ser para todos os estudantes e há problema se deixar outros 
para trás. 

Niterói NA 

Resende 

Tendo em vista a excepcionalidade do contexto em que vivemos, planos de atividade 
por disciplinas podem levar a sobrecarga de atividades e carga horária para os 
alunos. Assim, acredito que outras formas de organizar e sistematizar as atividades 
de manutenção de vínculo são necessárias. Plano de atividade por área, 
interdisciplinares, temáticos são algumas possibilidades.

Arraial do Cabo Concordo integralmente com o anexo I

Niterói 

Sobre o documento do Plano de Disciplina 
No item 2, deve 
horária para Orientação ao estudante sobre a APNP” deve respeitar a carga horária 
semanal da disciplina. Além disso, deve considerar a carga horária semanal do 
docente destinado as atividades 

Niterói 

Sobre o documento do Plano de Disciplina 
No item 2, deve ficar claro que os elementos “Carga horária das APNPs” e “Carga 
horária para Orientação ao estudante sobre a APNP” deve respeitar a carga horária 
semanal da disciplina. 
docente destinado as atividades de ensino.

Nilópolis Estou de acordo com todo o texto. O calendário precisa ser retomado já.
Pinheiral concordo 

Paracambi 

Sou do 1° semestre, e adoraria estudar de um
Para não ficar parada com os estudos. 
Tenha um Boa dia a todos.

Arraial do Cabo 

É muito importante que os alunos tenham atividades não presenciais com o intuito de 
ocuparem o tempo para adquirir novos conhecimentos utilizando recursos da
internet, TV, rádio e impressos da melhor maneira possível frente a atual situação. É 
importante que os jovens tenham sonhos e objetivos para a vida! É anovas 
aprendizagens podem estimular sonhos, criatividade e atitudes positivas. Precisamos 
encontrar no

Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta
Engenheiro Paulo de 

Frontin 
Que padrões de avaliação, digo notas exigidas para aprovação,  serão adotados? os 
antigos? 

Arraial do Cabo Concordo integralmente com o texto.
Arraial do Cabo concordo com todos os tópicos
Arraial do Cabo Eu concordo com todo o texto apresentado na minuta.
Arraial do Cabo Concordo com todos os tópicos
Arraial do Cabo Concordo com todos os tópicos citados
Arraial do Cabo Concordo com tudo da minuta.
Arraial do Cabo sou favorável com as propostas e todo conteúdo apresentando na minuta
Arraial do Cabo Sou favorável à implementação de aulas não presenciais. (o mais rápido Possível)
Arraial do Cabo concordo 
Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Sentimos a necessidade de atualização do Plano, mediante a necessidade do 
docente, no andamento das suas atividades. Qual seria o trâmite necessário?

Ana Cristina de Souza Teixeira  
Aluna de CST Gam  
Disciplinas: SSO, Risco Toxicológio, Emissões Gasosas, Processos Industriais, 
Gestão Ambiental e Economia 

De acordo com o conteúdo integral da minuta. 

Sou favorável a todos os pontos do documento. 
concordo quero ter ead 
Me chamo Matheus e estou cursando o 4º período de Gestão Ambiental, acho que a 
acessibilidade deveria ser para todos os estudantes e há problema se deixar outros 

Tendo em vista a excepcionalidade do contexto em que vivemos, planos de atividade 
por disciplinas podem levar a sobrecarga de atividades e carga horária para os 
alunos. Assim, acredito que outras formas de organizar e sistematizar as atividades 

manutenção de vínculo são necessárias. Plano de atividade por área, 
interdisciplinares, temáticos são algumas possibilidades. 
Concordo integralmente com o anexo I 
Sobre o documento do Plano de Disciplina – APNP 
No item 2, deve ficar claro que os elementos “Carga horária das APNPs” e “Carga 
horária para Orientação ao estudante sobre a APNP” deve respeitar a carga horária 
semanal da disciplina. Além disso, deve considerar a carga horária semanal do 
docente destinado as atividades de ensino. 
Sobre o documento do Plano de Disciplina – APNP 
No item 2, deve ficar claro que os elementos “Carga horária das APNPs” e “Carga 
horária para Orientação ao estudante sobre a APNP” deve respeitar a carga horária 
semanal da disciplina. Além disso, deve considerar a carga horária semanal do 
docente destinado as atividades de ensino. 
Estou de acordo com todo o texto. O calendário precisa ser retomado já.

Sou do 1° semestre, e adoraria estudar de uma forma online .
Para não ficar parada com os estudos.  
Tenha um Boa dia a todos. 
É muito importante que os alunos tenham atividades não presenciais com o intuito de 
ocuparem o tempo para adquirir novos conhecimentos utilizando recursos da
internet, TV, rádio e impressos da melhor maneira possível frente a atual situação. É 
importante que os jovens tenham sonhos e objetivos para a vida! É anovas 
aprendizagens podem estimular sonhos, criatividade e atitudes positivas. Precisamos 
encontrar novos e eficientes caminhos para promover a educação de qualidade.
De acordo com todo o conteúdo da minuta 
Que padrões de avaliação, digo notas exigidas para aprovação,  serão adotados? os 

Concordo integralmente com o texto. 
concordo com todos os tópicos 
Eu concordo com todo o texto apresentado na minuta. 
Concordo com todos os tópicos 
Concordo com todos os tópicos citados a cima. 
Concordo com tudo da minuta. 
sou favorável com as propostas e todo conteúdo apresentando na minuta
Sou favorável à implementação de aulas não presenciais. (o mais rápido Possível)

De acordo com todo o conteúdo da minuta. 
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Sentimos a necessidade de atualização do Plano, mediante a necessidade do 
docente, no andamento das suas atividades. Qual seria o trâmite necessário? 

ológio, Emissões Gasosas, Processos Industriais, 

Me chamo Matheus e estou cursando o 4º período de Gestão Ambiental, acho que a 
acessibilidade deveria ser para todos os estudantes e há problema se deixar outros 

Tendo em vista a excepcionalidade do contexto em que vivemos, planos de atividade 
por disciplinas podem levar a sobrecarga de atividades e carga horária para os 
alunos. Assim, acredito que outras formas de organizar e sistematizar as atividades 

manutenção de vínculo são necessárias. Plano de atividade por área, 

ficar claro que os elementos “Carga horária das APNPs” e “Carga 
horária para Orientação ao estudante sobre a APNP” deve respeitar a carga horária 
semanal da disciplina. Além disso, deve considerar a carga horária semanal do 

No item 2, deve ficar claro que os elementos “Carga horária das APNPs” e “Carga 
horária para Orientação ao estudante sobre a APNP” deve respeitar a carga horária 

Além disso, deve considerar a carga horária semanal do 

Estou de acordo com todo o texto. O calendário precisa ser retomado já. 

a forma online . 

É muito importante que os alunos tenham atividades não presenciais com o intuito de 
ocuparem o tempo para adquirir novos conhecimentos utilizando recursos da 
internet, TV, rádio e impressos da melhor maneira possível frente a atual situação. É 
importante que os jovens tenham sonhos e objetivos para a vida! É anovas 
aprendizagens podem estimular sonhos, criatividade e atitudes positivas. Precisamos 

vos e eficientes caminhos para promover a educação de qualidade. 

Que padrões de avaliação, digo notas exigidas para aprovação,  serão adotados? os 

sou favorável com as propostas e todo conteúdo apresentando na minuta 
Sou favorável à implementação de aulas não presenciais. (o mais rápido Possível) 
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Arraial do Cabo Eu concordo com a minuta como um todo.

Arraial do Cabo 
Sou a favor da aplicação da APNPs tendo em vista todas as preocupações em 
atender todos sem que ninguém saia 

Arraial do Cabo eu concordo com a minuta
Arraial do Cabo Eu concordo com a minuta.
Arraial do Cabo Eu concordo com a Minuta.
Arraial do Cabo Eu concordo com a minuta.
Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta
Arraial do Cabo Eu concordo com todos os tópicos.
Arraial do Cabo Eu concordo com a minuta.
Arraial do Cabo Concordo 

Rio de Janeiro 
É necessário flexibilizar esse plano de disciplina. Aprederemos sobre as APNPs 
fazendo! 

Arraial do Cabo 

Que Auxílio Estudantil 
ter internet em casa para estudos, pois muitos se encontram com dificuldades 
financeiras 

São João de Meriti Ok 
Nilópolis Nada a sugerir ou comentar.

Arraial do Cabo Concordo com todos os tópicos.
Arraial do Cabo De acordo com todo o conteúdo da minuta.

Nilópolis Podia separar o que será feito de atividades síncrona e assincrona.

Rio de Janeiro 

Entendo que a substituição das aulas presenciais por APNPs acarretará 
inevitavelmente em brutal perda d
acentuar diversas diferenças já existentes no alunado. Deste modo, considero 
correto que só se dê o retorno quando houver condições para as aulas presenciais. 
Acrescento que a meu ver o semestre 2020

Rio de Janeiro 

Sou contrário às APNPs por significarem, primeiramente, em inevitável perda na 
excelência de ensino do IFRJ, além de acentuarem as mais diversas diferenças já 
existentes em nosso alunado. Devendo o 
2020-1 e o restabelecimento das atividades letivas somente quando as atividades 
presenciais forem possíveis, com plenas condições de se oferecerem aulas teóricas 
e práticas de alto nível, disciplinas com seus conteúd
respeitados e não restritos aos "principais tópicos*, bem como reais possibilidades 
dos professores verificarem frequências e avaliações com critério e 
responsabilidade, e não na base do "faz
 
Prof. José Carlos Fer

São Gonçalo Plenamente de acordo com o que propõe o texto. O calendário precisa ser retomado.
Engenheiro Paulo de 

Frontin De acordo 
Arraial do Cabo Concordo com todo o conteúdo da minuta.
Arraial do Cabo De acordo com conteúdo da 

Rio de Janeiro 
Peço que respeitem os Professores e parabenizo os mesmo pelo brilhante trabalho 
que estão realizando. Grandes guerreiros

Niterói De acordo 
Niterói ok 

Rio de Janeiro Nada a declarar.

Volta Redonda 

A avaliação precisa ter um tempo 
maneiras de avaliar e de forma eficaz como trabalhos, apresentação online, 
experimentos, debates, listas de exercícios e mais

Volta Redonda 

Sugestões da Equipe de Física 
 
É preciso definir claramente, a partir do mapeamento já realizado sobre o percentual 
de alunos que não tem condições de acesso ao ensino remoto:
Quais ações serão implementadas para disponibilizar atividades remotas para 
aqueles que não têm acesso (chip4G, t
Definir claramente se as APNP’s substituirão a carga horária presencial ou se serão 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Eu concordo com a minuta como um todo. 
Sou a favor da aplicação da APNPs tendo em vista todas as preocupações em 
atender todos sem que ninguém saia prejudicado 
eu concordo com a minuta 
Eu concordo com a minuta. 
Eu concordo com a Minuta. 
Eu concordo com a minuta. 
De acordo com todo o conteúdo da minuta 
Eu concordo com todos os tópicos. 
Eu concordo com a minuta. 

É necessário flexibilizar esse plano de disciplina. Aprederemos sobre as APNPs 

Que Auxílio Estudantil continuem até dezembro, para ajudar aqueles que precisam 
ter internet em casa para estudos, pois muitos se encontram com dificuldades 

 

Nada a sugerir ou comentar. 
Concordo com todos os tópicos. 
De acordo com todo o conteúdo da minuta. 
Podia separar o que será feito de atividades síncrona e assincrona.
Entendo que a substituição das aulas presenciais por APNPs acarretará 
inevitavelmente em brutal perda de qualidade no ensino ministrado no IFRJ, além de 
acentuar diversas diferenças já existentes no alunado. Deste modo, considero 
correto que só se dê o retorno quando houver condições para as aulas presenciais. 
Acrescento que a meu ver o semestre 2020-1 deveria simplesmente ser cancelado.
Sou contrário às APNPs por significarem, primeiramente, em inevitável perda na 
excelência de ensino do IFRJ, além de acentuarem as mais diversas diferenças já 
existentes em nosso alunado. Devendo o cancelamento puro e simples do semestre 

1 e o restabelecimento das atividades letivas somente quando as atividades 
presenciais forem possíveis, com plenas condições de se oferecerem aulas teóricas 
e práticas de alto nível, disciplinas com seus conteúdos programáticos integralmente 
respeitados e não restritos aos "principais tópicos*, bem como reais possibilidades 
dos professores verificarem frequências e avaliações com critério e 
responsabilidade, e não na base do "faz-de-conta". 

Prof. José Carlos Fernandes da Costa. 
Plenamente de acordo com o que propõe o texto. O calendário precisa ser retomado.

 
Concordo com todo o conteúdo da minuta. 
De acordo com conteúdo da minuta 
Peço que respeitem os Professores e parabenizo os mesmo pelo brilhante trabalho 
que estão realizando. Grandes guerreiros 

 

Nada a declarar. 
A avaliação precisa ter um tempo para ser realizada, além de provas, há outras 
maneiras de avaliar e de forma eficaz como trabalhos, apresentação online, 
experimentos, debates, listas de exercícios e mais 
Sugestões da Equipe de Física - campus Volta Redonda às APNP’s

preciso definir claramente, a partir do mapeamento já realizado sobre o percentual 
de alunos que não tem condições de acesso ao ensino remoto:
Quais ações serão implementadas para disponibilizar atividades remotas para 
aqueles que não têm acesso (chip4G, tablets, smartphones, computadores...)
Definir claramente se as APNP’s substituirão a carga horária presencial ou se serão 
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Sou a favor da aplicação da APNPs tendo em vista todas as preocupações em 

É necessário flexibilizar esse plano de disciplina. Aprederemos sobre as APNPs 

continuem até dezembro, para ajudar aqueles que precisam 
ter internet em casa para estudos, pois muitos se encontram com dificuldades 

Podia separar o que será feito de atividades síncrona e assincrona. 
Entendo que a substituição das aulas presenciais por APNPs acarretará 

e qualidade no ensino ministrado no IFRJ, além de 
acentuar diversas diferenças já existentes no alunado. Deste modo, considero 
correto que só se dê o retorno quando houver condições para as aulas presenciais. 

ria simplesmente ser cancelado. 
Sou contrário às APNPs por significarem, primeiramente, em inevitável perda na 
excelência de ensino do IFRJ, além de acentuarem as mais diversas diferenças já 

cancelamento puro e simples do semestre 
1 e o restabelecimento das atividades letivas somente quando as atividades 

presenciais forem possíveis, com plenas condições de se oferecerem aulas teóricas 
os programáticos integralmente 

respeitados e não restritos aos "principais tópicos*, bem como reais possibilidades 
dos professores verificarem frequências e avaliações com critério e 

Plenamente de acordo com o que propõe o texto. O calendário precisa ser retomado. 

Peço que respeitem os Professores e parabenizo os mesmo pelo brilhante trabalho 

para ser realizada, além de provas, há outras 
maneiras de avaliar e de forma eficaz como trabalhos, apresentação online, 

campus Volta Redonda às APNP’s 

preciso definir claramente, a partir do mapeamento já realizado sobre o percentual 
de alunos que não tem condições de acesso ao ensino remoto: 
Quais ações serão implementadas para disponibilizar atividades remotas para 

ablets, smartphones, computadores...) 
Definir claramente se as APNP’s substituirão a carga horária presencial ou se serão 
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atividades extracurriculares.
Não existe consenso dentro da equipe se as APNP’s devem ou não contar como 
carga horária para os alunos,
APNP’s substituam as atividades presenciais e contem como carga horária, 2 
professores são contrários e 2 se abstiveram.
 
Analisando de forma específica os artigos da minuta, a equipe de física faz as 
seguintes sugestões, por artigo, e considerando que as APNP’s substituirão as aulas 
presenciais e a carga horária:
 
 
Art. 2  
 
O artigo diz "respeitando a flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação 
de tais atividades às suas especificidades e real
 
Comentário: não ficou claro. Os cursos, em sua autonomia, poderão escolher a 
plataforma que melhor atende, ou pode escolher não fazer nada, se a realidade dos 
alunos e professores for crítica?
 
Art. 2 parágrafo 2º : 
II - possibilitar a
Comentário: O vínculo do estudante é sua matrícula!! É preciso dizer claramente que 
as APNP’s substituirão as aulas presenciais.
 
§ 4º  
“Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, jun
direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 
curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio 
de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de Atividades 
1) específicas para o período. A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente 
nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para 
ciência, à PROEN.
 
Comentário: Isso significa que as APNPs podem ser ofertadas ou não? Significa que 
algumas disciplinas não serão integralizadas e, portanto, perdidas, enquanto outras 
seguirão adiante "normalmente"? Novamente, isso precisa estar claro no documento. 
Além disso, devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do 
discente, sem gerar
estudante, no período de aplicação da presente Resolução. E como adequar as 
apnps ao tempo de estudo dos alunos? Temos alunos cursando 3 disciplinas e 
outros cursando. O curso já exige quase 5h diá
atividades de estudos. Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária 
total semanal da disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os 
estudantes e o tempo para os mesmos desenvolverem 
no mesmo problema anterior de contabilização de carga horária.  E isso ignorando a 
situação doméstica de cada discente, que muitas vezes não possuem condições 
adequadas de estudo (espaço, ambiente, livros, sem contar a rotina com
demais demandas que o momento vem apresentando a todo tempo).
 
Artigo 3 - Parágrafo 4
 
Obrigatoriedade de gravação de aulas síncronas. 
 
Comentários: essa obrigatoriedade recai sobre questões de direitos de imagem. A 
equipe é contrária a esta obr
 
Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões justificadas 
nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra razão 
apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoi
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atividades extracurriculares. 
Não existe consenso dentro da equipe se as APNP’s devem ou não contar como 
carga horária para os alunos, porém, em reunião, 4 professores são a favor de as 
APNP’s substituam as atividades presenciais e contem como carga horária, 2 
professores são contrários e 2 se abstiveram. 

Analisando de forma específica os artigos da minuta, a equipe de física faz as 
uintes sugestões, por artigo, e considerando que as APNP’s substituirão as aulas 

presenciais e a carga horária: 

O artigo diz "respeitando a flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação 
de tais atividades às suas especificidades e realidades próprias”. 

Comentário: não ficou claro. Os cursos, em sua autonomia, poderão escolher a 
plataforma que melhor atende, ou pode escolher não fazer nada, se a realidade dos 
alunos e professores for crítica? 

Art. 2 parágrafo 2º :  
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 

Comentário: O vínculo do estudante é sua matrícula!! É preciso dizer claramente que 
as APNP’s substituirão as aulas presenciais. 

“Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, jun
direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 
curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio 
de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de Atividades 

ficas para o período. A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente 
nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para 
ciência, à PROEN. 

Comentário: Isso significa que as APNPs podem ser ofertadas ou não? Significa que 
mas disciplinas não serão integralizadas e, portanto, perdidas, enquanto outras 

seguirão adiante "normalmente"? Novamente, isso precisa estar claro no documento. 
Além disso, devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do 
discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao 
estudante, no período de aplicação da presente Resolução. E como adequar as 
apnps ao tempo de estudo dos alunos? Temos alunos cursando 3 disciplinas e 
outros cursando. O curso já exige quase 5h diárias de aulas presenciais, mais  as 
atividades de estudos. Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária 
total semanal da disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os 
estudantes e o tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas. Caimos 
no mesmo problema anterior de contabilização de carga horária.  E isso ignorando a 
situação doméstica de cada discente, que muitas vezes não possuem condições 
adequadas de estudo (espaço, ambiente, livros, sem contar a rotina com
demais demandas que o momento vem apresentando a todo tempo).

Parágrafo 4 

Obrigatoriedade de gravação de aulas síncronas.  

Comentários: essa obrigatoriedade recai sobre questões de direitos de imagem. A 
equipe é contrária a esta obrigatoriedade. 

Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões justificadas 
nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra razão 
apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoi
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Não existe consenso dentro da equipe se as APNP’s devem ou não contar como 
porém, em reunião, 4 professores são a favor de as 

APNP’s substituam as atividades presenciais e contem como carga horária, 2 

Analisando de forma específica os artigos da minuta, a equipe de física faz as 
uintes sugestões, por artigo, e considerando que as APNP’s substituirão as aulas 

O artigo diz "respeitando a flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação 
idades próprias”.  

Comentário: não ficou claro. Os cursos, em sua autonomia, poderão escolher a 
plataforma que melhor atende, ou pode escolher não fazer nada, se a realidade dos 

os educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;  
Comentário: O vínculo do estudante é sua matrícula!! É preciso dizer claramente que 

“Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 
curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio 
de APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de Atividades - APNPs (Anexo 

ficas para o período. A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente 
nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para 

Comentário: Isso significa que as APNPs podem ser ofertadas ou não? Significa que 
mas disciplinas não serão integralizadas e, portanto, perdidas, enquanto outras 

seguirão adiante "normalmente"? Novamente, isso precisa estar claro no documento. 
Além disso, devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do 

sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao 
estudante, no período de aplicação da presente Resolução. E como adequar as 
apnps ao tempo de estudo dos alunos? Temos alunos cursando 3 disciplinas e 

rias de aulas presenciais, mais  as 
atividades de estudos. Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária 
total semanal da disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os 

as APNPs propostas. Caimos 
no mesmo problema anterior de contabilização de carga horária.  E isso ignorando a 
situação doméstica de cada discente, que muitas vezes não possuem condições 
adequadas de estudo (espaço, ambiente, livros, sem contar a rotina com filhos e 
demais demandas que o momento vem apresentando a todo tempo). 

Comentários: essa obrigatoriedade recai sobre questões de direitos de imagem. A 

Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões justificadas 
nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra razão 
apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoio 
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de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito a 
um plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso.  Na prática 
assumiremos a possibilidade de ter que ofertar 2 atividades por disciplina: as apnps 
e o plano individualizado para cada estudante com problemas. (e podem ter 
estudantes com problemas distintos, aumentando o número de planos paralelos).
 
 § 15º  
Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de 
mesma diplomação deve
práticas profissionais de estágio.
 
Comentários: a equipe se posiciona contrária à realização de estágio e a contagem 
para fins de carga horária sem a vivência do ambiente escolar, o que está 
impossibilitado no momento.
 
Comentário: Importante que os alunos tomem ciência de que poderão ser 
reprovados no período de atividade não presenciais. E para os docentes, caberá 
avaliar o rendimento global do aluno. Ou seja, ele pode ir muito bem em diferentes 
disciplinas e se dar mal em uma disciplina mais complexa, e isso forçará a 
aprovação do aluno nessas condições.
 
Artigo 12 - 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades espe
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs.
 
Comentário: importante incluir o NAPNE nas 
ações, dada a necessidade de alunos com necessidades específicas.

Duque de Caxias 

As APNPs devem ser contabilizadas como hora aula e/ou dias letivos, para fins de 
cumprimento do calendário escolar.
 
As Redes Sociais , que
como ferramentas para a divulgação das APNPs. Os diversos recursos da Internet 
podem ser facilitadores para permitir o acesso de todos, apesar das dificuldades que 
muitos enfrentam.  Vídeos e aulas e
acessados por todos no momento oportuno. Atividades escritas podem ser 
disponibilizadas pelas ferramentas digitais e /ou através de material impresso para 
ser entregue aos alunos que não tiverem como imprimir

Arraial do Cabo Estou de acordo com todo o conteúdo da minuta.

Pinheiral 

Sou a favor das aulas nao presenciais, aulas essas que poderia estar acontecendo a 
muito tempo.  Penso que o IFRJ pecou por tamanho atraso, mas nunca é tarde 
comecar. 

Arraial do Cabo O planejamento parece bem elaborado e dará um bom direcionamento às atividades

Duque de Caxias 
No item 2, incluir a garantia de acessibilidade para os alunos que necessitarem. 
(Campus Duque de Caxias)

Nilópolis Sou favoráve

Rio de Janeiro 
Dúvidas quanto ao treinamento para acompanhar as APNPs e quando o estudante 
com dificuldades digitais receberão o equipamento para facilitar o acesso

Volta Redonda CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA

São Gonçalo 

(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo)
Nova redação:
 
ANEXO I – 
 
1. IDENTIFICAÇÃO
CURSO:                              TURMA:                                
LETIVO: 
DISCIPLINA(S) ENVOLVIDA(S):

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito a 
um plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso.  Na prática 
assumiremos a possibilidade de ter que ofertar 2 atividades por disciplina: as apnps 

plano individualizado para cada estudante com problemas. (e podem ter 
estudantes com problemas distintos, aumentando o número de planos paralelos).

Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de 
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das 
práticas profissionais de estágio. 

Comentários: a equipe se posiciona contrária à realização de estágio e a contagem 
para fins de carga horária sem a vivência do ambiente escolar, o que está 

ilitado no momento. 

Comentário: Importante que os alunos tomem ciência de que poderão ser 
reprovados no período de atividade não presenciais. E para os docentes, caberá 
avaliar o rendimento global do aluno. Ou seja, ele pode ir muito bem em diferentes 

ciplinas e se dar mal em uma disciplina mais complexa, e isso forçará a 
aprovação do aluno nessas condições. 

Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades espe
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 

Comentário: importante incluir o NAPNE nas ações de elaboração dos planos de 
ações, dada a necessidade de alunos com necessidades específicas.
As APNPs devem ser contabilizadas como hora aula e/ou dias letivos, para fins de 
cumprimento do calendário escolar. 

As Redes Sociais , que fazem parte do universo dos jovens podem ser utilizadas 
como ferramentas para a divulgação das APNPs. Os diversos recursos da Internet 
podem ser facilitadores para permitir o acesso de todos, apesar das dificuldades que 
muitos enfrentam.  Vídeos e aulas explicativas podem ficar gravados para que sejam 
acessados por todos no momento oportuno. Atividades escritas podem ser 
disponibilizadas pelas ferramentas digitais e /ou através de material impresso para 
ser entregue aos alunos que não tiverem como imprimir por meios próprios.
Estou de acordo com todo o conteúdo da minuta. 
Sou a favor das aulas nao presenciais, aulas essas que poderia estar acontecendo a 
muito tempo.  Penso que o IFRJ pecou por tamanho atraso, mas nunca é tarde 

O planejamento parece bem elaborado e dará um bom direcionamento às atividades
No item 2, incluir a garantia de acessibilidade para os alunos que necessitarem. 
(Campus Duque de Caxias) 
Sou favorável a todo o conteúdo da minuta. É necessário retomar o calendário.
Dúvidas quanto ao treinamento para acompanhar as APNPs e quando o estudante 
com dificuldades digitais receberão o equipamento para facilitar o acesso
CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA
(contribuições da comunidade do Campus São Gonçalo) 
Nova redação: 

 PLANO DE ATIVIDADES – APNP 

1. IDENTIFICAÇÃO 
CURSO:                              TURMA:                                      

DISCIPLINA(S) ENVOLVIDA(S): 
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de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito a 
um plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso.  Na prática 
assumiremos a possibilidade de ter que ofertar 2 atividades por disciplina: as apnps 

plano individualizado para cada estudante com problemas. (e podem ter 
estudantes com problemas distintos, aumentando o número de planos paralelos). 

Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de 
rão definir em conjunto a organização e a validação das 

Comentários: a equipe se posiciona contrária à realização de estágio e a contagem 
para fins de carga horária sem a vivência do ambiente escolar, o que está 

Comentário: Importante que os alunos tomem ciência de que poderão ser 
reprovados no período de atividade não presenciais. E para os docentes, caberá 
avaliar o rendimento global do aluno. Ou seja, ele pode ir muito bem em diferentes 

ciplinas e se dar mal em uma disciplina mais complexa, e isso forçará a 

Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

ações de elaboração dos planos de 
ações, dada a necessidade de alunos com necessidades específicas. 
As APNPs devem ser contabilizadas como hora aula e/ou dias letivos, para fins de 

fazem parte do universo dos jovens podem ser utilizadas 
como ferramentas para a divulgação das APNPs. Os diversos recursos da Internet 
podem ser facilitadores para permitir o acesso de todos, apesar das dificuldades que 

xplicativas podem ficar gravados para que sejam 
acessados por todos no momento oportuno. Atividades escritas podem ser 
disponibilizadas pelas ferramentas digitais e /ou através de material impresso para 

por meios próprios. 

Sou a favor das aulas nao presenciais, aulas essas que poderia estar acontecendo a 
muito tempo.  Penso que o IFRJ pecou por tamanho atraso, mas nunca é tarde para 

O planejamento parece bem elaborado e dará um bom direcionamento às atividades 
No item 2, incluir a garantia de acessibilidade para os alunos que necessitarem. 

l a todo o conteúdo da minuta. É necessário retomar o calendário. 
Dúvidas quanto ao treinamento para acompanhar as APNPs e quando o estudante 
com dificuldades digitais receberão o equipamento para facilitar o acesso 
CONTRIBUIÇÃO NÚCLEO COMUM CAMPUS VOLTA REDONDA 

ANO/SEMESTRE 
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NOME E CONTATO DO(S) DOCENTE(S) ENVOLVIDOS: 
 
2. PROPOSTA DA APNP  
 
Apresentação do tema gerador (título) e dos subtemas (quando houver). Descrição 
sucinta de como este se relaciona com a disciplina o
 
3. METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS
 
Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
documentários, podcasts, quizzes...) destinadas ao desenvolvimento da atividade.
Neste campo é imprescindível que o(s) docente(s) oriente o estudo de maneira clara 
e objetiva, trazendo informaç
sendo solicitado. 
Caso sejam utilizadas produções do próprio docente ou outras produções públicas, 
como vídeos, mapas mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, 
eles devem ser descrit
 
4. CONTEÚDOS REFERENCIADOS E CRONOGRAMA
Descrição sucinta dos conteúdos que a proposta aglutina na(s) disciplina(s) 
envolvida(as) e o cronograma proposto
 
5. OBSERVAÇÕES
 
Demais informações que julgar relevante.

Arraial do Cabo 

Perfeito. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ de 
Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a retomada 
do calendário através das APNPs.

Realengo 

Nunca estudei por EAD. 
Muita novidade pra mim.
Desculpe a 
 
E vamos! 

Arraial do Cabo 
Eu estou de acordo com a minuta (aprovem as APNPs, por favor, os estudantes 
querem retomar o calendário).

Nilópolis 

2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS
Descrição das metodologias (leitura, reso
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
documentários, podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizage
Neste campo é imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara 
e objetiva, trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está 
sendo solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados 
instrumentos, inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, 
mapas mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, 
buscando adaptar os conteúdos para estudo remoto, GARANTINDO 
ACESSIBILIDADE AOS ALUNOS COM NECESSID
ESPECÍFICAS.

Realengo Sem observações
Realengo Concordo 
Realengo concordo 

Rio de Janeiro 

ANEXO I – 
1. IDENTIFICAÇÃO
CURSO: 
TURMA: 
ANO/SEMESTRE LETIVO:
COMPONENTE CURRICULAR:
CARGA HORÁRIA TOTAL DA 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
NOME E CONTATO DO(S) DOCENTE(S) ENVOLVIDOS:  

2. PROPOSTA DA APNP   

Apresentação do tema gerador (título) e dos subtemas (quando houver). Descrição 
sucinta de como este se relaciona com a disciplina ou as disciplinas envolvidas.  

3. METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS

Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 

uais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
documentários, podcasts, quizzes...) destinadas ao desenvolvimento da atividade.
Neste campo é imprescindível que o(s) docente(s) oriente o estudo de maneira clara 
e objetiva, trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está 
sendo solicitado.  
Caso sejam utilizadas produções do próprio docente ou outras produções públicas, 
como vídeos, mapas mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, 
eles devem ser descritos aqui também.   

4. CONTEÚDOS REFERENCIADOS E CRONOGRAMA 
Descrição sucinta dos conteúdos que a proposta aglutina na(s) disciplina(s) 
envolvida(as) e o cronograma proposto 

5. OBSERVAÇÕES 

Demais informações que julgar relevante. 
. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ de 

Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a retomada 
do calendário através das APNPs. 
Nunca estudei por EAD.  
Muita novidade pra mim. 
Desculpe a pouca contribuição. 

Eu estou de acordo com a minuta (aprovem as APNPs, por favor, os estudantes 
querem retomar o calendário). 
2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS
Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
documentários, podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizage
Neste campo é imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara 
e objetiva, trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está 
sendo solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados 
instrumentos, inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, 
mapas mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, 
buscando adaptar os conteúdos para estudo remoto, GARANTINDO 
ACESSIBILIDADE AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECÍFICAS. 
Sem observações 

 PLANO DE DISCIPLINA – APNP 
1. IDENTIFICAÇÃO 

ANO/SEMESTRE LETIVO: 
COMPONENTE CURRICULAR: 
CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: 
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Apresentação do tema gerador (título) e dos subtemas (quando houver). Descrição 
u as disciplinas envolvidas.   

3. METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 

uais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
documentários, podcasts, quizzes...) destinadas ao desenvolvimento da atividade. 
Neste campo é imprescindível que o(s) docente(s) oriente o estudo de maneira clara 

ões que auxiliem/facilitem a compreensão do que está 

Caso sejam utilizadas produções do próprio docente ou outras produções públicas, 
como vídeos, mapas mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, 

Descrição sucinta dos conteúdos que a proposta aglutina na(s) disciplina(s) 

. Em nome dos responsáveis pelos alunos dos cursos integrados do IFRJ de 
Arraial do Cabo, que estivemos em reunião com a Direção, solicitamos a retomada 

Eu estou de acordo com a minuta (aprovem as APNPs, por favor, os estudantes 

2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 
lução de exercícios, questionários, 

elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
documentários, podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. 
Neste campo é imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara 
e objetiva, trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está 
sendo solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados 
instrumentos, inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, 
mapas mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, 
buscando adaptar os conteúdos para estudo remoto, GARANTINDO 

ADES EDUCACIONAIS 



Pró

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DAS APNPs:
NOME E CONTATO DO DOCENTE:
2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS
Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
documentários, podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. 
Neste campo é imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de manei
e objetiva, trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está 
sendo solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados 
instrumentos, inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, 
mapas mentais
buscando adaptar os conteúdos para estudo remoto.
CONTEÚDO
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM RELACIONADO
ATIVIDADE E FORMAS DE INTERAÇÃO
CARGA HORÁRIA DA APNPs
CARGA HORÁRIA PARA ORIENTAÇÕES AO ESTUDANT
REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES
Descrição dos conteúdos a serem estudados no respectivo período
Identificação do objetivo de aprendizagem que o conteúdo busca desenvolver
Identificação da atividade a ser desenvolvida e a forma de med
virtual, lista de exercícios, etc)
Identificação da carga horária de aulas correspondente aos conteúdos e objetivos de 
aprendizagem a serem desenvolvidos
Identificação da carga horária destinada ao atendimento ao aluno com relação à 
APNP proposta.
Inferida a partir da realização das atividades entregues (por meio digital durante o 
período de suspensão das aulas ou ao final, com apresentação digital ou física)
3. CONTEÚDO REFERENCIADO E CRONOGRAMA
Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a 
realização das atividades propostas.
4. AVALIAÇÃO
Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro 
e enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário 
disponível no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações 
devem seguir as orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais 
normativas legais.
 
5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES
Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, 
chats, e-mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários 
específicos.
 
6. OBSERVAÇÕES
Demais informações que julgar re
 
local, data. 
 

Realengo 

ANEXO I – 
1. IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TURMA: ANO/SEMESTRE LETIVO:
COMPONENTE CURRICULAR:
CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: CARGA HORÁRIA TOTAL DAS 
APNPs: 
NOME E CONTATO DO DOCENTE:
2.  METODOLOGIA, 
Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
CARGA HORÁRIA TOTAL DAS APNPs: 
NOME E CONTATO DO DOCENTE: 
2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS
Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
documentários, podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. 
Neste campo é imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de manei
e objetiva, trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está 
sendo solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados 
instrumentos, inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, 
mapas mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, 
buscando adaptar os conteúdos para estudo remoto. 
CONTEÚDO 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM RELACIONADO 
ATIVIDADE E FORMAS DE INTERAÇÃO 
CARGA HORÁRIA DA APNPs 
CARGA HORÁRIA PARA ORIENTAÇÕES AO ESTUDANT
REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES 
Descrição dos conteúdos a serem estudados no respectivo período
Identificação do objetivo de aprendizagem que o conteúdo busca desenvolver
Identificação da atividade a ser desenvolvida e a forma de med
virtual, lista de exercícios, etc) 
Identificação da carga horária de aulas correspondente aos conteúdos e objetivos de 
aprendizagem a serem desenvolvidos 
Identificação da carga horária destinada ao atendimento ao aluno com relação à 
APNP proposta. 
Inferida a partir da realização das atividades entregues (por meio digital durante o 
período de suspensão das aulas ou ao final, com apresentação digital ou física)
3. CONTEÚDO REFERENCIADO E CRONOGRAMA 
Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a 
realização das atividades propostas. 
4. AVALIAÇÃO 
Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro 

enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário 
disponível no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações 
devem seguir as orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais 
normativas legais. 

5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, 

mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários 
específicos. 

6. OBSERVAÇÕES 
Demais informações que julgar relevante. 

 

 PLANO DE DISCIPLINA – APNP 
1. IDENTIFICAÇÃO 
CURSO: TURMA: ANO/SEMESTRE LETIVO: 
COMPONENTE CURRICULAR: 
CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: CARGA HORÁRIA TOTAL DAS 

NOME E CONTATO DO DOCENTE: 
2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS
Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 
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2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 
Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 

transmissões ao vivo/lives, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
documentários, podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. 
Neste campo é imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara 
e objetiva, trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está 
sendo solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados 
instrumentos, inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, 

, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, 

E SOBRE A APNP 

Descrição dos conteúdos a serem estudados no respectivo período 
Identificação do objetivo de aprendizagem que o conteúdo busca desenvolver 
Identificação da atividade a ser desenvolvida e a forma de mediação (ex.: chat, aula 

Identificação da carga horária de aulas correspondente aos conteúdos e objetivos de 

Identificação da carga horária destinada ao atendimento ao aluno com relação à 

Inferida a partir da realização das atividades entregues (por meio digital durante o 
período de suspensão das aulas ou ao final, com apresentação digital ou física) 

frequência será atribuída mediante a 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro 

enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário 
disponível no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações 
devem seguir as orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais 

Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, 
mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários 

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: CARGA HORÁRIA TOTAL DAS 

RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 
Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 
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jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, ví
documentários, podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. 
Neste campo é imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara 
e objetiva, trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que e
sendo solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados 
instrumentos, inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, 
mapas mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, 
buscando adaptar os cont
CONTEÚDO OBJETIVO DE APRENDIZAGEM RELACIONADO ATIVIDADE E 
FORMAS DE INTERAÇÃO CARGA HORÁRIA DA APNPs CARGA HORÁRIA PARA 
ORIENTAÇÕES AO ESTUDANTE SOBRE A APNP REGISTRO DE 
PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES
Descrição dos conteúdos a serem 
objetivo de aprendizagem que o conteúdo busca desenvolver Identificação da 
atividade a ser desenvolvida e a forma de mediação (ex.: chat, aula virtual, lista de 
exercícios, etc) Identificação da carga horári
conteúdos e objetivos de aprendizagem a serem desenvolvidos Identificação da 
carga horária destinada ao atendimento ao aluno com relação à APNP proposta. 
Inferida a partir da realização das atividades entregues (por meio digit
período de suspensão das aulas ou ao final, com apresentação digital ou física)
3. CONTEÚDO REFERENCIADO E CRONOGRAMA
Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a 
realização das atividades propostas.
4. AVALIAÇÃO
Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro 
e enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário 
disponível no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações 
devem seguir as orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais 
normativas legais.
 
5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES
Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns,
chats, e-mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários 
específicos.
 
6. OBSERVAÇÕES
Demais informações que julgar relevante

Niterói 

Que os planos de aula sejam oportunamente compartilhados e divulgado
Parabéns à equipe que organizou este documento, por sua completude, abrangência 
e sensibilidade inclusiva. Confiamos no compromisso da equipe do IFRJ Campus 
Niterói. 
Estamos juntos na luta pela educação pública de qualidade!
Pais do Ivan Hübner Goldenzw

Niterói 

Sugiro que os planos de aulas sejam compartilhados e divulgados.
Parabéns à equipe que contribuiu para elaboração do documento, em especial, 
diante das dificuldades enfrentadas pela pandemia e, consequentemente, o 
isolamento social. 
O documento perpassa por diversos campos, percebe
conteúdo pedagógico, assim como, a equipe acadêmica e administrativa, os alunos e 
os pais. 
Tamos Juntos!
Orgulho do IF.
Cláudia Caputo mãe da Clara Amaral.

Rio de Janeiro concordo 

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Eu não acho valido a realização das APNPs pois como eu sai de uma universidade 
EAD para uma presencial na esperança de ter uma aula presencial.  Mas estamos 
em meio uma pandemia e não podemos ficar parados olhando para o tempo
acho que esse é o momento para fazer algo alem do que a instituição oferece.
Então o IFRJ pode aproveitar essa pandemia para disponibilizar minicursos e 
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jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
documentários, podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. 
Neste campo é imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara 
e objetiva, trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que e
sendo solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados 
instrumentos, inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, 
mapas mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, 
buscando adaptar os conteúdos para estudo remoto. 
CONTEÚDO OBJETIVO DE APRENDIZAGEM RELACIONADO ATIVIDADE E 
FORMAS DE INTERAÇÃO CARGA HORÁRIA DA APNPs CARGA HORÁRIA PARA 
ORIENTAÇÕES AO ESTUDANTE SOBRE A APNP REGISTRO DE 
PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES 
Descrição dos conteúdos a serem estudados no respectivo período Identificação do 
objetivo de aprendizagem que o conteúdo busca desenvolver Identificação da 
atividade a ser desenvolvida e a forma de mediação (ex.: chat, aula virtual, lista de 
exercícios, etc) Identificação da carga horária de aulas correspondente aos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem a serem desenvolvidos Identificação da 
carga horária destinada ao atendimento ao aluno com relação à APNP proposta. 
Inferida a partir da realização das atividades entregues (por meio digit
período de suspensão das aulas ou ao final, com apresentação digital ou física)
3. CONTEÚDO REFERENCIADO E CRONOGRAMA 
Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a 
realização das atividades propostas. 
4. AVALIAÇÃO 
Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro 
e enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário 

no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações 
devem seguir as orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais 
normativas legais. 

5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, 

mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários 
específicos. 

6. OBSERVAÇÕES 
Demais informações que julgar relevante.  
Que os planos de aula sejam oportunamente compartilhados e divulgado
Parabéns à equipe que organizou este documento, por sua completude, abrangência 
e sensibilidade inclusiva. Confiamos no compromisso da equipe do IFRJ Campus 

Estamos juntos na luta pela educação pública de qualidade!
Pais do Ivan Hübner Goldenzweig 
Sugiro que os planos de aulas sejam compartilhados e divulgados.
Parabéns à equipe que contribuiu para elaboração do documento, em especial, 
diante das dificuldades enfrentadas pela pandemia e, consequentemente, o 
isolamento social.  

documento perpassa por diversos campos, percebe-se o intuito de preservar o 
conteúdo pedagógico, assim como, a equipe acadêmica e administrativa, os alunos e 

Tamos Juntos! 
Orgulho do IF. 
Cláudia Caputo mãe da Clara Amaral. 

Eu não acho valido a realização das APNPs pois como eu sai de uma universidade 
EAD para uma presencial na esperança de ter uma aula presencial.  Mas estamos 
em meio uma pandemia e não podemos ficar parados olhando para o tempo
acho que esse é o momento para fazer algo alem do que a instituição oferece.
Então o IFRJ pode aproveitar essa pandemia para disponibilizar minicursos e 
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deos, filmes, 
documentários, podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. 
Neste campo é imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara 
e objetiva, trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está 
sendo solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados 
instrumentos, inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, 
mapas mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, 

CONTEÚDO OBJETIVO DE APRENDIZAGEM RELACIONADO ATIVIDADE E 
FORMAS DE INTERAÇÃO CARGA HORÁRIA DA APNPs CARGA HORÁRIA PARA 
ORIENTAÇÕES AO ESTUDANTE SOBRE A APNP REGISTRO DE 

estudados no respectivo período Identificação do 
objetivo de aprendizagem que o conteúdo busca desenvolver Identificação da 
atividade a ser desenvolvida e a forma de mediação (ex.: chat, aula virtual, lista de 

a de aulas correspondente aos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem a serem desenvolvidos Identificação da 
carga horária destinada ao atendimento ao aluno com relação à APNP proposta. 
Inferida a partir da realização das atividades entregues (por meio digital durante o 
período de suspensão das aulas ou ao final, com apresentação digital ou física) 

Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro 
e enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário 

no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações 
devem seguir as orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais 

redes sociais, enquetes, 
mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários 

Que os planos de aula sejam oportunamente compartilhados e divulgados. 
Parabéns à equipe que organizou este documento, por sua completude, abrangência 
e sensibilidade inclusiva. Confiamos no compromisso da equipe do IFRJ Campus 

Estamos juntos na luta pela educação pública de qualidade! 

Sugiro que os planos de aulas sejam compartilhados e divulgados. 
Parabéns à equipe que contribuiu para elaboração do documento, em especial, 
diante das dificuldades enfrentadas pela pandemia e, consequentemente, o 

se o intuito de preservar o 
conteúdo pedagógico, assim como, a equipe acadêmica e administrativa, os alunos e 

Eu não acho valido a realização das APNPs pois como eu sai de uma universidade 
EAD para uma presencial na esperança de ter uma aula presencial.  Mas estamos 
em meio uma pandemia e não podemos ficar parados olhando para o tempo então 
acho que esse é o momento para fazer algo alem do que a instituição oferece. 
Então o IFRJ pode aproveitar essa pandemia para disponibilizar minicursos e 
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palestras que já estava no pensamento do IFRJ mas que por causa de logística e 
tempo não foi pos
essa logística e se alguma pessoa perder essas actividades por falta de tecnologia 
não será um problema pois é uma actividade extra curricular.
Com isso o IFRJ consegue melhorar ainda mais seu 
Mas caso esse cenário de pandemia continue até Novembro precisaremos de uma 
nova minuta para avaliarmos uma nova situação.

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Não tenho conhecimento para responder essa questão. Cada professor e sua 
coordenação correspondente deverão,  juntos,  traçar seus planejamentos

Realengo Sem mais. Espero ter contribuído. Att.
Pinheiral De acordo 

Arraial do Cabo 

Nada a acrescentar quanto ao texto. Acrescento apenas que é importante que as 
aulas retornem 
há como prever o retorno presencial, é impossível ficar apenas com o calendário 
suspenso. Até quando ficará suspenso se não sabemos quando se dará o retorno 
presencial? Vamos esperar os alu
entrariam agora, no segundo semestre? Se o calendário não for retomado, esses 
estudantes, em maioria, evadirão. Há mais: e os alunos concluintes? E os alunos 
que estão adoecendo em casa por conta do não retorno da
alunos entrando em depressão por conta do não retorno. Se há alguns problemas 
com o retorno do calendário por meio das APNPs, para mim, está claro que os 
problemas são muito maiores em caso de não retomada do calendário.

Arraial do Cabo 

Acredito que a aderência das APNP será um grande facilitador para grande parcela 
dos alunos concluintes da instituição, uma vez que vários, por exemplo, do campus 
Arraial do Cabo, já realizaram vestibular e passaram/estão na lista de espera da 
faculdade, podendo só vir a ingressar de fato caso as atividades APNP ocorram o 
ensino médio seja concluído. Além disso, os próprios alunos que ainda farão o 
vestibular no começo do ano que vem poderão se preparar um pouco mais e colocar 
o diploma em dia.

Nilópolis 

Como mãe, estou de acordo com todo o texto. As aulas precisam retornar já e como 
não sabemos quando vai acontecer a volta presencial, a única solução é o uso 
dessas APNP. Minha filha e as amigas já não aguentam mais. Vou ser obrigada a 
tirar minha filha 
sonho dela.

Paracambi 

Sou aluno de Mecânica do Campus Paracambi. Todos os colegas que conheço dos 
cursos de Paracambi querem a volta das atividades de ensino. Pelo o que entendi, 
não dá para v
isso, sou a favor da minuta e peço que as atividades de ensino retornem.

Realengo XXXXXXX 

Rio de Janeiro 
Avaliação deve ser substituída por avaliação foramtiva/diagnóstica deixando 
que não deverá ser usada como instrumento de reprovação.

Realengo Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito.

Realengo 

ANEXO I – 
1. IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TURMA: ANO/SEMESTRE LETIVO:
COMPONENTE CURRICULAR:
CARGA HORÁRIA 
APNPs: 
NOME E CONTATO DO DOCENTE:
2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS
Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo d
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
documentários, podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. 
Neste campo é imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo
e objetiva, trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está 
sendo solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados 
instrumentos, inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, 
mapas mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, 
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palestras que já estava no pensamento do IFRJ mas que por causa de logística e 
tempo não foi possível ofertar e como será ofertado online não tem problema com 
essa logística e se alguma pessoa perder essas actividades por falta de tecnologia 
não será um problema pois é uma actividade extra curricular.
Com isso o IFRJ consegue melhorar ainda mais seu ensino sem atrapalhar ninguém.
Mas caso esse cenário de pandemia continue até Novembro precisaremos de uma 
nova minuta para avaliarmos uma nova situação. 
Não tenho conhecimento para responder essa questão. Cada professor e sua 
coordenação correspondente deverão,  juntos,  traçar seus planejamentos
Sem mais. Espero ter contribuído. Att. 

 
Nada a acrescentar quanto ao texto. Acrescento apenas que é importante que as 
aulas retornem oficialmente com as APNPs. Retomar o calendário é urgente.  Se não 
há como prever o retorno presencial, é impossível ficar apenas com o calendário 
suspenso. Até quando ficará suspenso se não sabemos quando se dará o retorno 
presencial? Vamos esperar os alunos saírem da Instituição? E os alunos que 
entrariam agora, no segundo semestre? Se o calendário não for retomado, esses 
estudantes, em maioria, evadirão. Há mais: e os alunos concluintes? E os alunos 
que estão adoecendo em casa por conta do não retorno das aulas? Há casos de 
alunos entrando em depressão por conta do não retorno. Se há alguns problemas 
com o retorno do calendário por meio das APNPs, para mim, está claro que os 
problemas são muito maiores em caso de não retomada do calendário.
Acredito que a aderência das APNP será um grande facilitador para grande parcela 
dos alunos concluintes da instituição, uma vez que vários, por exemplo, do campus 
Arraial do Cabo, já realizaram vestibular e passaram/estão na lista de espera da 

, podendo só vir a ingressar de fato caso as atividades APNP ocorram o 
ensino médio seja concluído. Além disso, os próprios alunos que ainda farão o 
vestibular no começo do ano que vem poderão se preparar um pouco mais e colocar 
o diploma em dia. 
Como mãe, estou de acordo com todo o texto. As aulas precisam retornar já e como 
não sabemos quando vai acontecer a volta presencial, a única solução é o uso 
dessas APNP. Minha filha e as amigas já não aguentam mais. Vou ser obrigada a 
tirar minha filha do IFRJ se as aulas não voltarem, mesmo sabendo que o IFRJ é o 
sonho dela. 
Sou aluno de Mecânica do Campus Paracambi. Todos os colegas que conheço dos 
cursos de Paracambi querem a volta das atividades de ensino. Pelo o que entendi, 
não dá para voltar fisicamente tão cedo. Logo, a única saída é o uso das APNP. Por 
isso, sou a favor da minuta e peço que as atividades de ensino retornem.

 
Avaliação deve ser substituída por avaliação foramtiva/diagnóstica deixando 
que não deverá ser usada como instrumento de reprovação.
Nenhuma observação ou acréscimo a ser feito. 

 PLANO DE DISCIPLINA – APNP 
1. IDENTIFICAÇÃO 
CURSO: TURMA: ANO/SEMESTRE LETIVO: 
COMPONENTE CURRICULAR: 
CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: CARGA HORÁRIA TOTAL DAS 

NOME E CONTATO DO DOCENTE: 
2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS
Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
documentários, podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. 
Neste campo é imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo
e objetiva, trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está 
sendo solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados 
instrumentos, inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, 

s mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, 
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palestras que já estava no pensamento do IFRJ mas que por causa de logística e 
sível ofertar e como será ofertado online não tem problema com 

essa logística e se alguma pessoa perder essas actividades por falta de tecnologia 
não será um problema pois é uma actividade extra curricular. 

ensino sem atrapalhar ninguém. 
Mas caso esse cenário de pandemia continue até Novembro precisaremos de uma 

Não tenho conhecimento para responder essa questão. Cada professor e sua 
coordenação correspondente deverão,  juntos,  traçar seus planejamentos 

Nada a acrescentar quanto ao texto. Acrescento apenas que é importante que as 
oficialmente com as APNPs. Retomar o calendário é urgente.  Se não 

há como prever o retorno presencial, é impossível ficar apenas com o calendário 
suspenso. Até quando ficará suspenso se não sabemos quando se dará o retorno 

nos saírem da Instituição? E os alunos que 
entrariam agora, no segundo semestre? Se o calendário não for retomado, esses 
estudantes, em maioria, evadirão. Há mais: e os alunos concluintes? E os alunos 

s aulas? Há casos de 
alunos entrando em depressão por conta do não retorno. Se há alguns problemas 
com o retorno do calendário por meio das APNPs, para mim, está claro que os 
problemas são muito maiores em caso de não retomada do calendário. 
Acredito que a aderência das APNP será um grande facilitador para grande parcela 
dos alunos concluintes da instituição, uma vez que vários, por exemplo, do campus 
Arraial do Cabo, já realizaram vestibular e passaram/estão na lista de espera da 

, podendo só vir a ingressar de fato caso as atividades APNP ocorram o 
ensino médio seja concluído. Além disso, os próprios alunos que ainda farão o 
vestibular no começo do ano que vem poderão se preparar um pouco mais e colocar 

Como mãe, estou de acordo com todo o texto. As aulas precisam retornar já e como 
não sabemos quando vai acontecer a volta presencial, a única solução é o uso 
dessas APNP. Minha filha e as amigas já não aguentam mais. Vou ser obrigada a 

do IFRJ se as aulas não voltarem, mesmo sabendo que o IFRJ é o 

Sou aluno de Mecânica do Campus Paracambi. Todos os colegas que conheço dos 
cursos de Paracambi querem a volta das atividades de ensino. Pelo o que entendi, 

oltar fisicamente tão cedo. Logo, a única saída é o uso das APNP. Por 
isso, sou a favor da minuta e peço que as atividades de ensino retornem. 

Avaliação deve ser substituída por avaliação foramtiva/diagnóstica deixando claro 
que não deverá ser usada como instrumento de reprovação. 

TOTAL DA DISCIPLINA: CARGA HORÁRIA TOTAL DAS 

2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 
Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 

irigido, transmissões ao vivo/lives, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
documentários, podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. 
Neste campo é imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara 
e objetiva, trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está 
sendo solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados 
instrumentos, inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, 

s mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, 
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buscando adaptar os conteúdos para estudo remoto.
CONTEÚDO OBJETIVO DE APRENDIZAGEM RELACIONADO ATIVIDADE E 
FORMAS DE INTERAÇÃO CARGA HORÁRIA DA APNPs CARGA HORÁRIA PARA 
ORIENTAÇÕES AO
PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES
Descrição dos conteúdos a serem estudados no respectivo período Identificação do 
objetivo de aprendizagem que o conteúdo busca desenvolver Identificação da 
atividade a ser desenvolvida e a for
exercícios, etc) Identificação da carga horária de aulas correspondente aos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem a serem desenvolvidos Identificação da 
carga horária destinada ao atendimento ao aluno com r
Inferida a partir da realização das atividades entregues (por meio digital durante o 
período de suspensão das aulas ou ao final, com apresentação digital ou física)
3. CONTEÚDO REFERENCIADO E CRONOGRAMA
Obs.: Conforme diretrizes de 
realização das atividades propostas.
4. AVALIAÇÃO
Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo d
e enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário 
disponível no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações 
devem seguir as orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais 
normativas 
 
5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES
Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, 
chats, e-mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários 
específicos.
 
6. OBSERVAÇÕES
Demais informações que 
 
local, data. 
 

Arraial do Cabo Sem informação adicional

Rio de Janeiro 

A proposta do Plano de Disciplina demanda esclarecimentos: deverá ser preenchido 
semanalmente? A carga horária de que trata o plano é a carga horária semanal da 
disciplina? 

Realengo nenhuma observação
Niterói Sem comentários.

Realengo 

ANEXO I – 
1. IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TURMA: ANO/SEMESTRE LETIVO:
COMPONENTE CURRICULAR:
CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: CARGA HORÁRIA TOTAL DAS 
APNPs: 
NOME E CONTATO DO DOCENTE:
2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS
Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 
jogos virtuais, ativ
documentários, podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. 
Neste campo é imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara 
e objetiva, trazendo informações que au
sendo solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados 
instrumentos, inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, 
mapas mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exe
buscando adaptar os conteúdos para estudo remoto.
CONTEÚDO OBJETIVO DE APRENDIZAGEM RELACIONADO ATIVIDADE E 
FORMAS DE INTERAÇÃO CARGA HORÁRIA DA APNPs CARGA HORÁRIA PARA 
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buscando adaptar os conteúdos para estudo remoto. 
CONTEÚDO OBJETIVO DE APRENDIZAGEM RELACIONADO ATIVIDADE E 
FORMAS DE INTERAÇÃO CARGA HORÁRIA DA APNPs CARGA HORÁRIA PARA 
ORIENTAÇÕES AO ESTUDANTE SOBRE A APNP REGISTRO DE 
PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES 
Descrição dos conteúdos a serem estudados no respectivo período Identificação do 
objetivo de aprendizagem que o conteúdo busca desenvolver Identificação da 
atividade a ser desenvolvida e a forma de mediação (ex.: chat, aula virtual, lista de 
exercícios, etc) Identificação da carga horária de aulas correspondente aos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem a serem desenvolvidos Identificação da 
carga horária destinada ao atendimento ao aluno com relação à APNP proposta. 
Inferida a partir da realização das atividades entregues (por meio digital durante o 
período de suspensão das aulas ou ao final, com apresentação digital ou física)
3. CONTEÚDO REFERENCIADO E CRONOGRAMA 
Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a 
realização das atividades propostas. 
4. AVALIAÇÃO 
Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo d
e enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário 
disponível no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações 
devem seguir as orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais 

 legais. 

5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, 

mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários 
específicos. 

6. OBSERVAÇÕES 
Demais informações que julgar relevante. 

 

Sem informação adicional 
A proposta do Plano de Disciplina demanda esclarecimentos: deverá ser preenchido 
semanalmente? A carga horária de que trata o plano é a carga horária semanal da 

 
nenhuma observação 
Sem comentários. 

 PLANO DE DISCIPLINA – APNP 
1. IDENTIFICAÇÃO 
CURSO: TURMA: ANO/SEMESTRE LETIVO: 
COMPONENTE CURRICULAR: 
CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: CARGA HORÁRIA TOTAL DAS 

E CONTATO DO DOCENTE: 
2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS
Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
documentários, podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. 
Neste campo é imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara 
e objetiva, trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está 
sendo solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados 
instrumentos, inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, 
mapas mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exe
buscando adaptar os conteúdos para estudo remoto. 
CONTEÚDO OBJETIVO DE APRENDIZAGEM RELACIONADO ATIVIDADE E 
FORMAS DE INTERAÇÃO CARGA HORÁRIA DA APNPs CARGA HORÁRIA PARA 
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CONTEÚDO OBJETIVO DE APRENDIZAGEM RELACIONADO ATIVIDADE E 
FORMAS DE INTERAÇÃO CARGA HORÁRIA DA APNPs CARGA HORÁRIA PARA 

ESTUDANTE SOBRE A APNP REGISTRO DE 

Descrição dos conteúdos a serem estudados no respectivo período Identificação do 
objetivo de aprendizagem que o conteúdo busca desenvolver Identificação da 

ma de mediação (ex.: chat, aula virtual, lista de 
exercícios, etc) Identificação da carga horária de aulas correspondente aos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem a serem desenvolvidos Identificação da 

elação à APNP proposta. 
Inferida a partir da realização das atividades entregues (por meio digital durante o 
período de suspensão das aulas ou ao final, com apresentação digital ou física) 

APNPs, a frequência será atribuída mediante a 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro 
e enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário 
disponível no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações 
devem seguir as orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais 

Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, 
mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários 

A proposta do Plano de Disciplina demanda esclarecimentos: deverá ser preenchido 
semanalmente? A carga horária de que trata o plano é a carga horária semanal da 

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: CARGA HORÁRIA TOTAL DAS 

2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 
Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 

idades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
documentários, podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. 
Neste campo é imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara 

xiliem/facilitem a compreensão do que está 
sendo solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados 
instrumentos, inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, 
mapas mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, 

CONTEÚDO OBJETIVO DE APRENDIZAGEM RELACIONADO ATIVIDADE E 
FORMAS DE INTERAÇÃO CARGA HORÁRIA DA APNPs CARGA HORÁRIA PARA 
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ORIENTAÇÕES AO ESTUDANTE SOBRE A APNP REGISTRO DE 
PARTICIPAÇÃO DOS ESTU
Descrição dos conteúdos a serem estudados no respectivo período Identificação do 
objetivo de aprendizagem que o conteúdo busca desenvolver Identificação da 
atividade a ser desenvolvida e a forma de mediação (ex.: chat, aula virtual, lista de 
exercícios, etc) Identificação da carga horária de aulas correspondente aos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem a serem desenvolvidos Identificação da 
carga horária destinada ao atendimento ao aluno com relação à APNP proposta. 
Inferida a partir da realização d
período de suspensão das aulas ou ao final, com apresentação digital ou física)
3. CONTEÚDO REFERENCIADO E CRONOGRAMA
Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a 
realização das atividades propostas.
4. AVALIAÇÃO
Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro 
e enviar para o email do professor até o dia __/_
disponível no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações 
devem seguir as orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais 
normativas legais.
 
5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES
Identificar a for
chats, e-mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários 
específicos.
 
6. OBSERVAÇÕES
Demais informações que julgar relevante.
 
local, data. 
 

Rio de Janeiro Não há contribuições nesta parte.

Pinheiral 
As atividades propostas e descritas acima condizem o atual momento em o mundo 
está passando e que todas as instituições de ensino terão que se adaptar e adequar

Realengo 

Art.1º Definir a reabertura do calendário 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de 
semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 
que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os 
subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi 
do IFRJ. 
 
§ 1º Entende
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período 
de matrícul
 
§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar;
 
§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a
 
§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares);
 
§ 6º Os cursos terão autonomia 
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ORIENTAÇÕES AO ESTUDANTE SOBRE A APNP REGISTRO DE 
PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES 
Descrição dos conteúdos a serem estudados no respectivo período Identificação do 
objetivo de aprendizagem que o conteúdo busca desenvolver Identificação da 
atividade a ser desenvolvida e a forma de mediação (ex.: chat, aula virtual, lista de 

ios, etc) Identificação da carga horária de aulas correspondente aos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem a serem desenvolvidos Identificação da 
carga horária destinada ao atendimento ao aluno com relação à APNP proposta. 
Inferida a partir da realização das atividades entregues (por meio digital durante o 
período de suspensão das aulas ou ao final, com apresentação digital ou física)
3. CONTEÚDO REFERENCIADO E CRONOGRAMA 
Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a 

das atividades propostas. 
4. AVALIAÇÃO 
Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro 
e enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário 
disponível no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações 
devem seguir as orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais 
normativas legais. 

5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, 

mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários 
específicos. 

6. OBSERVAÇÕES 
Demais informações que julgar relevante. 

 

ontribuições nesta parte. 
As atividades propostas e descritas acima condizem o atual momento em o mundo 
está passando e que todas as instituições de ensino terão que se adaptar e adequar
Art.1º Definir a reabertura do calendário acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de 
semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 
que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os 
subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi 

§ 1º Entende-se por semestre complementar a oferta, mediante matrícul
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares);

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período 
a para os alunos, no sistema SIGAA; 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 
rendimento escolar; 

§ 4º Não haverá mínimo de créditos obrigatórios a serem cursados em APNP; 

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 
(caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 6º Os cursos terão autonomia para definir quais os componentes curriculares 
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ORIENTAÇÕES AO ESTUDANTE SOBRE A APNP REGISTRO DE 

Descrição dos conteúdos a serem estudados no respectivo período Identificação do 
objetivo de aprendizagem que o conteúdo busca desenvolver Identificação da 
atividade a ser desenvolvida e a forma de mediação (ex.: chat, aula virtual, lista de 

ios, etc) Identificação da carga horária de aulas correspondente aos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem a serem desenvolvidos Identificação da 
carga horária destinada ao atendimento ao aluno com relação à APNP proposta. 

as atividades entregues (por meio digital durante o 
período de suspensão das aulas ou ao final, com apresentação digital ou física) 

Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro 

_; Responder ao questionário 
disponível no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações 
devem seguir as orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais 

ma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, 
mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários 

As atividades propostas e descritas acima condizem o atual momento em o mundo 
está passando e que todas as instituições de ensino terão que se adaptar e adequar 

acadêmico de 2020.1, oferecendo novo 
período de matrícula para os alunos nos componentes curriculares que serão 
ofertados em APNP e suspensão dos que não podem ser oferecidos. Ou abertura de 
semestre (s) letivo (s) complementar (es), denominado (s) 2020.3 (e subsequentes), 
que será realizado no período de xx/xx/xxxxe até xx/xx/xxx sendo acrescidos os 
subsequentes, enquanto não for possível o ensino presencial no âmbito dos campi 

se por semestre complementar a oferta, mediante matrícula, de 
componentes curriculares a serem realizados em APNP enquanto não for possível 
ofertar o ensino presencial. (caso a opção seja por periodos complementares); 

§ 2º No semestre reaberto ou no (s) semestre (s) complementar (es) haverá período 

§ 3º Durante a vigência do semestre com APNPs, os alunos poderão trancar 
qualquer componente em qualquer momento, sem prejuízo ao seu coeficiente de 

serem cursados em APNP;  

§ 5º Os campi terão autonomia para definir a quantidade de semestres 
complementares necessários, mediante análise das situações locais específicas. 

para definir quais os componentes curriculares 
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poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente; 
 
§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas dos cursos;
 
Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva 
nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de 
Covid-19. 
 
§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e 
com os aspectos psicossoc
(PPCs). 
 
§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolve
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio 
da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 
incentivá-los a permanecer nos estudos.
 
§ 3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento;
 
§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 
ser implementado após a concordância da me
 
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 
 
Art. 3º Entende
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 
realidades próprias.
 
§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 
 
§ 2º É de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os materiais 
necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos alunos.
 
§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
I - viabilizar o isolamento social recomendado 
II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 
componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências
educando previstos nos PPCs dos cursos;
IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
VI - configurar
processo de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e competências;
VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 
afastados do ambiente físico do campus; e,
VIII - priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com e
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poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 
componente;  

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 
para integralização das disciplinas dos cursos; 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva 
nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de 

As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e 
com os aspectos psicossociais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 
transversais com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio 
da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

los a permanecer nos estudos. 

3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 
APNP síncrona e/ou assíncrona e a CH de planejamento; 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 
ser implementado após a concordância da mesma.  

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS - APNPs

Art. 3º Entende-se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes, realizadas de forma não presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 

lidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os materiais 
necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos alunos.

§ 3º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  
viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências
educando previstos nos PPCs dos cursos; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
configurar-se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e competências;
manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

afastados do ambiente físico do campus; e, 
priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com e
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poderão ser oferecidos com APNP, considerando as características de cada 

§ 7 Os componentes curriculares cursados com APNP poderão ser aproveitados 

Art. 2º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva 
nos cursos do IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de 

As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
de ensino que visam alcançar os objetivos cognitivos de aprendizagem propostos no 
planejamento das mesmas, em consonância com os componentes curriculares e 

iais previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, 
quando possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas 

rem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio 
da CoTP e da gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e 

3º Os docentes terão autonomia para estabelecer, no plano de trabalho, a CH de 

§ 4º O plano de trabalho deverá ser apresentado à coordenação de curso e poderá 

APNPs 

se por Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) um 
conjunto de atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas e 

presencial pelos 
estudantes, mediadas ou não por Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação (TDICS), no âmbito dos cursos do IFRJ, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como, não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

de responsabilidade do IFRJ oferecer os recursos tecnológicos e os materiais 
necessários para viabilizar a inclusão, o acesso e a aprendizagem dos alunos. 

pelos órgãos de saúde; 
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 
reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta de 

componentes curriculares para desenvolvimento das habilidades e competências do 

minimizar prejuízos na aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
se como uma estratégia para manutenção dos objetivos gerais do 

de ensino aprendizagem: desenvolvimento de habilidades e competências; 
manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto permanecerem 

priorizar a realização de APNPs que reforcem o vínculo com estudantes 
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ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.
 
§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou transformação 
dos cursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na modalidade de Educação 
a Distância (EaD), em qualquer nível educacional.
 
§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo o
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam e 
planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada
curso, registrando
 
§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades 
 
§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.
I – O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;
II - A entrega de material fís
campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto com os 
estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações sanitárias.
 
§ 8º As APNPs devem ser propostas e
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas 
de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar; 
 
§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discente
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.
 
§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os o
indicados pelas APNPs forem alcançados. 
 
§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com b
 
§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNP
deverá ser diminuída progressivamente.
 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o ate
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid
 
§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por APNPs, 
total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais e/ou prát
deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a oferta somente 
quando for possível o retorno às atividades presenciais. 
 
§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específic
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas 
e registradas em ata dessas instâncias.
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ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes.

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou transformação 

ursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na modalidade de Educação 
a Distância (EaD), em qualquer nível educacional. 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, de maneira a 
permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam e 
planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada
curso, registrando-se o parecer colegiado em ata. 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 
de Atividades - APNPs (Anexo 1). 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual.

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet;

A entrega de material físico impresso, quando necessário, ficará a cargo de cada 
campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto com os 
estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações sanitárias.

§ 8º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas 
de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar; 

§ 9º As APNPs devem ser pactuadas com os discentes e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução.

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os o
indicados pelas APNPs forem alcançados.  

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 
planejamento periódico das APNPs pelos docentes, com base nestas diretrizes.

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNP
deverá ser diminuída progressivamente. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o ate
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por APNPs, 
total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais e/ou prát
deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a oferta somente 
quando for possível o retorno às atividades presenciais.  

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas para análise individual de cada caso, no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas 
e registradas em ata dessas instâncias. 
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ingressantes e que viabilizem a conclusão de curso de estudantes concluintes. 

§ 4º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo com a adoção, adaptação ou transformação 

ursos presenciais oferecidos pelo IFRJ, em cursos na modalidade de Educação 

§ 5º Cabe ao docente avaliar a possibilidade de oferecimento e adaptação dos 
u em parte, de maneira a 

permitir que o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Colegiado de Curso e a 
Coordenação de Curso, cada qual em seu nível de competência, avaliem, decidam e 
planejem a oferta de componentes curriculares em APNPs, à luz do PPC de cada 

§ 6º O docente deverá descrever as atividades específicas para o período no Plano 

§ 7º As APNPs podem ou não ser mediadas por TDICs e devem sempre permitir ao 
acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. 

O IFRJ possibilitará a conexão via internet dos excluídos digitais que possuem 
equipamentos de telefonia móvel compatível pela oferta de chips de internet; 

ico impresso, quando necessário, ficará a cargo de cada 
campus que deverá organizar uma equipe de servidores para planejar junto com os 
estudantes, a forma de cumprir essa entrega, respeitando as orientações sanitárias. 

planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas 
de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar;  

s e organizadas de forma 
adequada ao tempo de estudo, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 10º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária poderá ser 
contabilizada para o cumprimento integral do componente curricular se os objetivos 

§ 11º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar a divulgação no SIGAA do 

ase nestas diretrizes. 

§ 12º Quando as condições sanitárias se tornarem satisfatórias para um retorno 
presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno 
gradual às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
recuperação de estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga 
horária dos cursos nos semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.  

§ 14º Os componentes curriculares que não puderem ser contemplados por APNPs, 
total ou parcialmente, como, por exemplo, as atividades experimentais e/ou práticas, 
deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser organizados para a oferta somente 

§ 15º Para os estudantes concluintes, durante a vigência destas Diretrizes, serão 
as para análise individual de cada caso, no âmbito dos 

respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, devidamente justificadas 
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§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão seu 
caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com apoio 
da equipe multiprofi
 
§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiad
apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes 
dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo 
Conselho Nacional de Educação 
cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
 
§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das 
práticas profissionais de estágio.
 
Art.4º O uso d
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.
 
§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
I - O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para 
o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de 
Ensino e Aprendizagem (AVEA). 
 
§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais.
 
§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:
I – Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 
disciplina e dem
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino
II - organização de atividades que permitam orientações e inte
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; 
III - orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avalia
IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras de 
bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou 
de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de citações 
e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 
V - proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá
módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;
VI - pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas
tecnológicas;
VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário da 
turma da disciplina em que o aluno está matriculado;
VIII – A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
feita para todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem.
 
§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos integradores 
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§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 

stificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão seu 
caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com apoio 
da equipe multiprofissional, quando necessário. 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiad
apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes 
dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo 
Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a substituição daqueles 

s que não estejam disciplinados pelo CNE. 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das 
práticas profissionais de estágio. 

Art.4º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

lo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para 
o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de 
Ensino e Aprendizagem (AVEA).  

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 
adequado destas plataformas digitais. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 
Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 
estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
tecnológicos para o ensino-aprendizagem a serem utilizados;

organização de atividades que permitam orientações e inte
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual;  

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 
dos componentes curriculares e como serão avaliadas;  

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras de 
bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou 
de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de citações 
e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas); 

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e garantindo
módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas
tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário da 
turma da disciplina em que o aluno está matriculado; 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

objetivos de aprendizagem. 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos integradores 
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§ 16º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
stificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino terão seu 

caso analisado pelo colegiado de curso e, receberão um plano de estudos 
individualizado elaborado pelo(s) docente(s) responsável(is) pelas APNPs com apoio 

§ 17º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve 
constar de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e 
apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes 
dos conselhos profissionais, às Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo 

CNE, ficando vedada a substituição daqueles 

§ 18º Para atendimento ao parágrafo anterior, os cursos da instituição que dispõem 
de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das 

as APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

lo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para 
o desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de 

§ 2º Cabe ao IFRJ proporcionar capacitação do corpo docente e discente para uso 

Organização e postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da 
ais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação entre 

estudantes e docentes, do respectivo cronograma de atividades e recursos 
aprendizagem a serem utilizados; 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os 
estudantes e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um 

orientação aos estudantes de como as APNPs estão relacionadas aos objetivos 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já 
disponíveis na internet, tais como livros em pdf com livre acesso, links para obras de 
bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou 
de outros autores, todos devidamente identificados nas normas corretas de citações 
e de direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas);  

proposição de atividades com ou sem mediação tecnológica, desde que seja 
las aos estudantes neste período e garantindo-se o registro no 

pactuação entre o docente e os estudantes sobre data, horário e meio para 
orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário da 

A devolutiva acerca da participação e do cumprimento das APNPs deverá ser 
todos os discentes, indicando pontos a melhorar, de acordo com os 

§ 4º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou, projetos integradores 
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(PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, 
para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual 
SIGAA. 
 
§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibiliza
três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 
síncronas. 
 
§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o dese
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento. 
 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 
presencial. 
 
§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 
previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado devidamente 
registrado no SIGAA.
 
§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e a 
distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
 
§ 3º Recomendam
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 
mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendi
 
§ 4º Recomenda
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 
processo de aprendizagem.
 
§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico.
 
§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de es
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.
 
§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a 
articulação e
considerando o contexto do isolamento social.
 
§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável. 
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio 
organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem 
baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino
de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, 

para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
ser disponibilizado no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo de 
três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 
campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 
envolvido(s) a melhor estratégia de entrega/recebimento.  

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 
previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado devidamente 

no SIGAA. 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e a 
distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomendam-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 
mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 
instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º Recomenda-se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 
processo de aprendizagem. 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 
calendário acadêmico. 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de es
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação.

§ 7º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a 
articulação entre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por meio de APNPs, 
considerando o contexto do isolamento social. 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 
colegiado do curso e/ou do professor responsável.  
§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
coordenação de cursos do ensino médio ou médio técnico e da diretoria de ensino, 
organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem 
baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino
de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 
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entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, 
para gravação e disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual - 

§ 5º O plano de cada APNP desenvolvida no âmbito do componente curricular deve 
do no AVEA e, quando necessário, impresso, respeitando o prazo de 

três dias para o início das atividades assíncronas e cinco dias para as atividades 

§ 6º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
nvolvimento das APNPs, caberá ao grupo formado em cada 

campus, de acordo com o artigo 3º, §6, item II, decidir com o(s) discente(s) 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs, durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento 
elaborado pelo docente e, mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, 
podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 
previstos no plano do componente curricular, sendo o resultado devidamente 

§ 2º Os docentes, em colegiado, organizarão o número, os instrumentos variados e a 
distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar sua concentração em 
determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

lizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, 
mapa conceitual, etc.), evitando somente realização de prova escrita como 

se inserir no planejamentodo componente curricular momentos, 
durante o período de atividades, para o docente junto com os discentes avaliarem o 

§ 5º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades 
avaliativas, estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser 
assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo definido no 

§ 6º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, deverão ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

-se considerar, também, 
as especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a 

ntre os conhecimentos efetivamente desenvolvidos por meio de APNPs, 

§ 8º Durante o período de excepcionalidade, o estudante cujo aproveitamento das 
APNPs foi considerado insatisfatório para aproveitamento nos componentes 
curriculares deve ter sua situação analisada mediante a avaliação global do 

§9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da 
técnico e da diretoria de ensino, 

organizar atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem 
baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino-aprendizagem 
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Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA
concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
estejam alinhadas àquelas estratégi
planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividad
recuperação, quando necessário.
 
Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades es
juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das condições 
existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização 
e fornecimento de materiais aos estudantes ness
medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 
inviabilizam a pa
 
Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andament
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias 
para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilid
retomadas.
 
Art. 9º As Coordenações Técnico
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor. 
 
§1º Cabe às CoTPs avaliar 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.
 
 
DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horár
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
 
Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de 
ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs.
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as
ações: 
I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 
social; 
II - momento formativo para os servidores a respeito dos procediment
ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares; 
III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas 
presenciais;
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. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados em 
concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
estejam alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos 
planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 
ensino, garantindo aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de 
recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 
virtude de diferentes necessidades específicas, o docente, a coordenação de curso, 
juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das condições 
existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização 
e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando
medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 
inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andament
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias 
para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilid
retomadas. 

Art. 9º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 
legais, visando ao atendimento acolhedor.  

§1º Cabe às CoTPs avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
ETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga horár
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de 
ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 
durante o período de realização das APNPs. 
Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procediment
ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares;  

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas 
presenciais; 
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. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
EPT), bem como dos cursos ofertados em 

concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as APNPs 
as e recursos definidos no PPC dos cursos e nos 

planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as 
identidades dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de 

es e das estratégias de 

Art. 7º Informada pelo discente e/ou por seu representante legal, a dificuldade ou 
impossibilidade de participação das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em 

pecíficas, o docente, a coordenação de curso, 
juntamente com a CoTP e o NAPNE, realizarão a análise do caso e das condições 
existentes, para definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização 

as condições, observando-se as 
medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 

Art. 8º Durante a vigência do período excepcional, deverão ser realizadas, de forma 
periódica, reuniões dos colegiados de cursos, dos conselhos de classe e demais 
coordenações e setores envolvidos no ensino em andamento, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias 
para o retorno às atividades presenciais, quando houver possibilidade destas serem 

Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter 
um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis 

te relatos dos estudantes, entre outras formas – 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os 
estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 

Art. 10º As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária 

ia presencial conforme 
legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

Art. 11º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de 
ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 

atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que 
tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, 

Art. 12º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias 
como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
foram ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas 
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IV - avaliaç
o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados no
cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias para 
continuidade da formação acadêmica do estudante; 
V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, c
 
§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos.
 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
executada e registrada no Plano de Disciplina 
consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º.
 
Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplin
simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de 
conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o atendimento da 
carga horária prevista nos PPCs.
Parágrafo único. Os colegiados dos 
direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de atendimento 
da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes.
 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, caracterizada 
pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos cursos poderão 
aprovar a reorganização da oferta de componentes 
desde que:
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes;
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC;
III. mantenha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co
Parágrafo único. O registro destes compon
com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa 
pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, apensada ao PPC e 
encaminhada à PROEN.
 
Art. 15º A reorganização previst
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial;
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação.
Parágrafo único
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização 
das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 
presencial. 
Art. 16º No calendário a
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas. 
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação 
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avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar 

o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares dos 
cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias para 
continuidade da formação acadêmica do estudante;  

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 
acadêmica, conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
ecutada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 

consonância com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação 
simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de 
conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o atendimento da 
carga horária prevista nos PPCs. 
Parágrafo único. Os colegiados dos cursos, juntamente com a CoTP, apoiados pelas 
direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de atendimento 
da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes.

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, caracterizada 
pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos cursos poderão 
aprovar a reorganização da oferta de componentes curriculares previstos nos PPCs, 

 
I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino
irremediáveis aos estudantes; 
II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 
prevista no PPC; 

nha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
V. flexibilize o pré e/ou o co-requisitos para outra disciplina. 
Parágrafo único. O registro destes componentes curriculares a serem reorganizados 
com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa 
pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, apensada ao PPC e 
encaminhada à PROEN. 

Art. 15º A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

ento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 
maneira a melhor cumprir os objetivos de formação. 
Parágrafo único. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização 
das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 

 
Art. 16º No calendário acadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 
disciplinas.  
Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos 
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ão do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar 
o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 

s diferentes componentes curriculares dos 
cursos, bem como para realização das adaptações curriculares necessárias para 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
APNPs e no SIGAA, em 

Art. 13º No retorno presencial, os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
ares, com a participação 

simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de 
conteúdos abordados em APNPs e otimizar o tempo definido para o atendimento da 

cursos, juntamente com a CoTP, apoiados pelas 
direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de atendimento 
da carga horária, minimizando prejuízos pedagógicos aos estudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 
Art. 14º No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, caracterizada 
pela impossibilidade das aulas presenciais, os colegiados dos cursos poderão 

curriculares previstos nos PPCs, 

I. não represente perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

II. tenha a carga horária equivalente a dos componentes curriculares presenciais 

nha a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

 
entes curriculares a serem reorganizados 

com APNPs será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa 
pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus, apensada ao PPC e 

a no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas: 
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos práticos sejam oferecidos posteriormente, de 
forma incorporada a outras disciplinas, ou em módulos práticos específicos, de 

. A coordenação do curso, a direção de ensino e a secretaria 
deverão realizar uma divulgação oficial à comunidade informando a reorganização 
das disciplinas em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não 

cadêmico de graduação para retomada de 2020.1 ou para 
semestre complementar, será disponibilizado um novo período de ajustes de 

Art. 17º A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
de PPC pelos respectivos conselhos 
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acadêmicos. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da 
 
Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária dos campi do IFRJ.
 
Art. 20º Para o desenvolvimento das APN
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros 
materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta 
de Tecnologia e Inovação em Educação Profissiona
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs.
 
Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou f
webinários 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu 
uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios 
existentes ou que v
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas 
as penalidades legais vigentes”.
 
Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
atendimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação 
específica junto à Pró
Coordenações de Integração Escola
 
Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão ap
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, 
pela PROEN.

Pinheiral 
As atividades propostas e descritas acima condizem o atual momento em o mundo 
está passando e que todas as instituições de

Pinheiral 
As atividades propostas e descritas acima condizem o atual momento em o mundo 
está passando e que todas as instituições de ensino terão que se adaptar e adequar

Realengo Concordo! 
Realengo Sem modificações

Duque de Caxias 

Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de 
Caxias: 
- incluir na metodologia que deverá ser garantido a acessibilidade para os alunos.

Realengo 

ANEXO I – 
COMPONENTE CURRICULAR: CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA:
ANO/SEMESTRE LETIVO: CARGA HORÁRIA TOTAL DAS APNPs:
NOME E CONTATO DO DOCENTE: 2. METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS 
E TECNOLÓGICOS
Descrição das metodologias (leitura, resolução de exe
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
documentários , podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada c
Neste campo é imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara 
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acadêmicos.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 
SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 20º Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros 
materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta 
de Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs. 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
gravação de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 

- durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 
previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas.
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu 
uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios 
existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante 
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas 
as penalidades legais vigentes”. 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
ndimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação 

específica junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e 
Coordenações de Integração Escola-Empresa (COIEE). 

Art. 23º Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, 
pela PROEN. 
As atividades propostas e descritas acima condizem o atual momento em o mundo 
está passando e que todas as instituições de ensino terão que se adaptar e adequar
As atividades propostas e descritas acima condizem o atual momento em o mundo 
está passando e que todas as instituições de ensino terão que se adaptar e adequar

 
modificações 

Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de 

incluir na metodologia que deverá ser garantido a acessibilidade para os alunos.
 PLANO DE DISCIPLINA – APNP 1. IDENTIFICAÇÃ

COMPONENTE CURRICULAR: CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA:
ANO/SEMESTRE LETIVO: CARGA HORÁRIA TOTAL DAS APNPs:
NOME E CONTATO DO DOCENTE: 2. METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS 
E TECNOLÓGICOS 
Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
documentários , podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada c
Neste campo é imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara 
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Art. 18º Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
solicitação de matrícula nos componentes curriculares oferecidos com APNP no 

Art. 19º Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 

Ps, os docentes, estudantes e técnicos 
administrativos do IFRJ terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros 
materiais instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta 

l e Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 

Art. 21º Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da 
- como lives ou 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão 
resguardados seus direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme 

Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os 
materiais: “Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu 
uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios 

ierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante 
autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas 

Art. 22º No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o 
ndimento ao previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e 

reciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, 

As atividades propostas e descritas acima condizem o atual momento em o mundo 
ensino terão que se adaptar e adequar 

As atividades propostas e descritas acima condizem o atual momento em o mundo 
está passando e que todas as instituições de ensino terão que se adaptar e adequar 

Contribuições do Colegiado de Licenciatura em Química do Campus Duque de 

incluir na metodologia que deverá ser garantido a acessibilidade para os alunos. 
APNP 1. IDENTIFICAÇÃO CURSO: TURMA: 

COMPONENTE CURRICULAR: CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: 
ANO/SEMESTRE LETIVO: CARGA HORÁRIA TOTAL DAS APNPs: 
NOME E CONTATO DO DOCENTE: 2. METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS 

rcícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
documentários , podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. 
Neste campo é imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara 
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e objetiva, trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está 
sendo solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados 
instrumento
mapas mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, 
buscando adaptar os conteúdos para estudo remoto.
CONTEÚDO OBJETIVO DE APRENDIZAGEM RELACIONADO
ATIVIDADE E FO
Descrição dos conteúdos a serem
estudados no respectivo período
Identificação do objetivo de
aprendizagem que o conteúdo busca desenvolver
Identificação da atividade a ser desenvolvida e a forma de
mediação (ex.: chat, aula virtual, lista
CARGA HORÁRIA DA APNPs
CARGA HORÁRIA PARA
ORIENTAÇÕES AO ESTUDANTE SOBRE A APNP
Identificação da carga horária de aulas correspondente aos conteúdos e objetivos de 
aprendizagem a serem desenvolvidos
Identificação da carga horária dest
APNP proposta.
REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES
Inferida a partir da realização das
atividades entregues ( por meio digital durante o período de suspensão das aulas ou 
ao final, com apresentação digital ou
3. CONTEÚDO REFERENCIADO E CRONOGRAMA
Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a 
realização das atividades propostas.
4. AVALIAÇÃO
Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro 
e enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário 
disponível no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações 
devem seguir 
normativas legais.
5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES
Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, 
chats, e-mails, grupo de whatsapp, entre outros) com defini
específicos.
6. OBSERVAÇÕES Demais informações que julg
 
local, data. 

Rio de Janeiro 

A proposta do Plano de Disciplina demanda esclarecimentos: deverá ser preenchido
semanalmente? A carga horária de que trata o plano é 
disciplina? 

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

SÓ FIQUEI TRISTE PELA DEMORA  DESSAS ATITUDES PRECONIZADAS 
ACIMA, MEDIANTE AO FATO DE TERMOS PERDIDO O ANO ATUAL E SABENDO 
QUE VÁRIAS INSTITUIÇÕES JÁ HAVIAM  CONSEGUIDO COM ÊXITO 
CONTORNAR

Pinheiral Contribuições do campus Pinheiral a partir de reuniões com a comunidade escolar.

Volta Redonda 
Os aspectos que se referem ao Anexo 1 já foram apontados. Brevemente, entendo 
que é limitado e necessita de d

Duque de Caxias De acordo.
Pinheiral Sem considerações
Pinheiral Concordo com a aplicação das APNPs em substituição do calendário escolar.

Pinheiral 
Estou de acordo com as APNPs aplicadas como calendário acadêmico em momento 
de excepcionalidade.

Pinheiral Sou favorável às APNPs em substituição de calendário escolar.
Realengo sem alterações
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e objetiva, trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está 
sendo solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados 
instrumentos, inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, 
mapas mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, 
buscando adaptar os conteúdos para estudo remoto. 
CONTEÚDO OBJETIVO DE APRENDIZAGEM RELACIONADO
ATIVIDADE E FORMAS DE INTERAÇÃO 
Descrição dos conteúdos a serem 
estudados no respectivo período 
Identificação do objetivo de 
aprendizagem que o conteúdo busca desenvolver 
Identificação da atividade a ser desenvolvida e a forma de 
mediação (ex.: chat, aula virtual, lista de exercícios , etc) 
CARGA HORÁRIA DA APNPs 
CARGA HORÁRIA PARA 
ORIENTAÇÕES AO ESTUDANTE SOBRE A APNP 
Identificação da carga horária de aulas correspondente aos conteúdos e objetivos de 
aprendizagem a serem desenvolvidos 
Identificação da carga horária destinada ao atendimento ao aluno com relação à 
APNP proposta. 
REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES 
Inferida a partir da realização das 
atividades entregues ( por meio digital durante o período de suspensão das aulas ou 
ao final, com apresentação digital ou física) 
3. CONTEÚDO REFERENCIADO E CRONOGRAMA 
Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a 
realização das atividades propostas. 
4. AVALIAÇÃO 
Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 

sertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro 
e enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário 
disponível no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações 
devem seguir as orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais 
normativas legais. 
5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, 

mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários 
específicos. 
6. OBSERVAÇÕES Demais informações que julgar relevante.

 
A proposta do Plano de Disciplina demanda esclarecimentos: deverá ser preenchido
semanalmente? A carga horária de que trata o plano é a carga horária semanal da

 
SÓ FIQUEI TRISTE PELA DEMORA  DESSAS ATITUDES PRECONIZADAS 
ACIMA, MEDIANTE AO FATO DE TERMOS PERDIDO O ANO ATUAL E SABENDO 
QUE VÁRIAS INSTITUIÇÕES JÁ HAVIAM  CONSEGUIDO COM ÊXITO 
CONTORNAR A SITUAÇÃO PELA QUAL ESTAMOS PASSANDO.
Contribuições do campus Pinheiral a partir de reuniões com a comunidade escolar.
Os aspectos que se referem ao Anexo 1 já foram apontados. Brevemente, entendo 
que é limitado e necessita de diretrizes da instituição. 

 
Sem considerações 
Concordo com a aplicação das APNPs em substituição do calendário escolar.
Estou de acordo com as APNPs aplicadas como calendário acadêmico em momento 
de excepcionalidade. 
Sou favorável às APNPs em substituição de calendário escolar.
sem alterações 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

431 

e objetiva, trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está 
sendo solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados 

s, inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, 
mapas mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, 

CONTEÚDO OBJETIVO DE APRENDIZAGEM RELACIONADO 

Identificação da carga horária de aulas correspondente aos conteúdos e objetivos de 

inada ao atendimento ao aluno com relação à 

atividades entregues ( por meio digital durante o período de suspensão das aulas ou 

Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
sertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro 

e enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário 
disponível no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações 

as orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais 

Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, 
ção de dias e horários 

ar relevante. 

A proposta do Plano de Disciplina demanda esclarecimentos: deverá ser preenchido 
a carga horária semanal da 

SÓ FIQUEI TRISTE PELA DEMORA  DESSAS ATITUDES PRECONIZADAS 
ACIMA, MEDIANTE AO FATO DE TERMOS PERDIDO O ANO ATUAL E SABENDO 
QUE VÁRIAS INSTITUIÇÕES JÁ HAVIAM  CONSEGUIDO COM ÊXITO 

A SITUAÇÃO PELA QUAL ESTAMOS PASSANDO. 
Contribuições do campus Pinheiral a partir de reuniões com a comunidade escolar. 
Os aspectos que se referem ao Anexo 1 já foram apontados. Brevemente, entendo 

Concordo com a aplicação das APNPs em substituição do calendário escolar. 
Estou de acordo com as APNPs aplicadas como calendário acadêmico em momento 

Sou favorável às APNPs em substituição de calendário escolar. 
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ANEXO I – Manifesto do Corpo Discente do IFRJ acerca das atividades pedagógicas 
não presenciais (APNPs) e o ensino remoto nos 

 

Devido ao contexto sanitário mundial da pandemia de COVID
de Saúde (OMS) orientou a suspensão de todas as atividades que gerassem qualquer tipo 
de aglomeração, incluindo as atividades acadêmicas presenciais. Em vista d
do Executivo Estadual e Municipal decretaram medidas efetivas de isolamento social. No 
dia 13 de março de 2020, a Reitoria suspendeu o calendário acadêmico  do Instituto 
Federal Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, perdurando a
Desde então, vem sendo discutido pela comunidade acadêmica, categoricamente, 
umapossível retomada das atividades de maneira não

Pode-se constatar uma discrepância entre a forma e/ou velocidade que essa comunica
com a população acadêmica chegou aos diferentes 
transparência. Portanto, sensibilizados pela falta de diafaneidade de determinadas gestões 
locais para com os alunos, frisamos que essa discussão deveria ser realizada de 
direta e clara com as representações estudantis.

Mediante a situação colocada, faz
manifestem formalmente diante da reitoria do IFRJ em defesa dos interesses dos discentes 
por nós representados. Por
reivindicações: 

A realização de reuniões com o Reitor, Direções e das Pró
assunto diretamente com as representações estudantis de todos os
participação efetiva e deliberativa estudantil nas decisões tomadasnos
meios de deliberação;O não retorno das atividades presenciais (principalmente estágios 
curriculares e disciplinas práticas e teórico
de prevenção de contágio eficaz contra o vírus; reorganização das estruturas para 
quecomportem essas estratégias; e recursos que favoreçam a prevenção e com ampla 
disponibilização à população acadêmica;O comprometimento em desenvolver diferentes 
modelos para retorno das atividades acadêmicas, juntamente com 
do Instituto Federal respeitando as especificidades dos níveis, modalidades, cursos e 
programas de ensino, levando 
horária mínima propostas pelo Parecer de nº 5/2020 do CNE:Reposição da carga horária de 
forma presencial ao fim do período 
não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação) 
enquanto persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos 
ambientesescolares, garantindo ainda os demais dias letivos mínimos anuais/semestrais 
previstos no decurso; eA ampliaçã
pedagógicas não presenciais;Garantir que, em nenhuma hipótese, as atividades remotas 
tenham caráter obrigatório e sirvam como método de reprovação dosestudantes.

Caso o modelo de APNPs seja aprovado 
obrigatoriamente devem ser definidas através de uma construção coletiva, individualizada 
por Campus, níveis e modalidades de ensino egraduação;

Garantir que, em caso da adoção de APNPs, o docente, com o apoio da comunidade 
discente e de cada coordenação de curso, avalie a possibilidade 
componentes curriculares e o método avaliativo sob sua regência, em todo ou em parte, 
para serem ofertados nestemétodo;

Garantir que, em caso da adoção de APNPs, todas elas sej
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não presenciais (APNPs) e o ensino remoto nos Institutos 

Devido ao contexto sanitário mundial da pandemia de COVID-19, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) orientou a suspensão de todas as atividades que gerassem qualquer tipo 
de aglomeração, incluindo as atividades acadêmicas presenciais. Em vista d
do Executivo Estadual e Municipal decretaram medidas efetivas de isolamento social. No 
dia 13 de março de 2020, a Reitoria suspendeu o calendário acadêmico  do Instituto 
Federal Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, perdurando até os dias atuais. 
Desde então, vem sendo discutido pela comunidade acadêmica, categoricamente, 
umapossível retomada das atividades de maneira não-presencial em cada Campus

se constatar uma discrepância entre a forma e/ou velocidade que essa comunica
com a população acadêmica chegou aos diferentes campi, inclusive no seu nível de 
transparência. Portanto, sensibilizados pela falta de diafaneidade de determinadas gestões 
locais para com os alunos, frisamos que essa discussão deveria ser realizada de 
direta e clara com as representações estudantis. 

Mediante a situação colocada, faz-se necessário que os representantes estudantis 
manifestem formalmente diante da reitoria do IFRJ em defesa dos interesses dos discentes 
por nós representados. Portanto, apresentamos a toda comunidade as seguintes 

A realização de reuniões com o Reitor, Direções e das Pró-Reitorias responsáveis 
assunto diretamente com as representações estudantis de todos oscampi

deliberativa estudantil nas decisões tomadasnoscampi 
meios de deliberação;O não retorno das atividades presenciais (principalmente estágios 

disciplinas práticas e teórico-práticas) enquanto não houver: uma estratégia 
e contágio eficaz contra o vírus; reorganização das estruturas para 

comportem essas estratégias; e recursos que favoreçam a prevenção e com ampla 
disponibilização à população acadêmica;O comprometimento em desenvolver diferentes 

atividades acadêmicas, juntamente com TODOS 
do Instituto Federal respeitando as especificidades dos níveis, modalidades, cursos e 
programas de ensino, levando em consideração as possibilidades de cumprimento da carga 
horária mínima propostas pelo Parecer de nº 5/2020 do CNE:Reposição da carga horária de 
forma presencial ao fim do período de emergência;A realização de atividades pedagógicas 

ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação) 
enquanto persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos 
ambientesescolares, garantindo ainda os demais dias letivos mínimos anuais/semestrais 
previstos no decurso; eA ampliação da carga horária diária com a realização de atividades 
pedagógicas não presenciais;Garantir que, em nenhuma hipótese, as atividades remotas 

obrigatório e sirvam como método de reprovação dosestudantes.

Caso o modelo de APNPs seja aprovado pela comunidade, suas propostas 
obrigatoriamente devem ser definidas através de uma construção coletiva, individualizada 
por Campus, níveis e modalidades de ensino egraduação; 

Garantir que, em caso da adoção de APNPs, o docente, com o apoio da comunidade 
iscente e de cada coordenação de curso, avalie a possibilidade de 

componentes curriculares e o método avaliativo sob sua regência, em todo ou em parte, 
para serem ofertados nestemétodo; 

Garantir que, em caso da adoção de APNPs, todas elas sejam/fiquem gravadas para que 
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19, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) orientou a suspensão de todas as atividades que gerassem qualquer tipo 
de aglomeração, incluindo as atividades acadêmicas presenciais. Em vista disso, os Chefes 
do Executivo Estadual e Municipal decretaram medidas efetivas de isolamento social. No 
dia 13 de março de 2020, a Reitoria suspendeu o calendário acadêmico  do Instituto 

té os dias atuais. 
Desde então, vem sendo discutido pela comunidade acadêmica, categoricamente, 

Campus. 

se constatar uma discrepância entre a forma e/ou velocidade que essa comunicação 
, inclusive no seu nível de 

transparência. Portanto, sensibilizados pela falta de diafaneidade de determinadas gestões 
locais para com os alunos, frisamos que essa discussão deveria ser realizada de maneira 

se necessário que os representantes estudantis se 
manifestem formalmente diante da reitoria do IFRJ em defesa dos interesses dos discentes 

tanto, apresentamos a toda comunidade as seguintes 

Reitorias responsáveis pelo 
campi;Garantir a 
campi e demais 

meios de deliberação;O não retorno das atividades presenciais (principalmente estágios 
práticas) enquanto não houver: uma estratégia 

e contágio eficaz contra o vírus; reorganização das estruturas para 
comportem essas estratégias; e recursos que favoreçam a prevenção e com ampla 

disponibilização à população acadêmica;O comprometimento em desenvolver diferentes 
TODOS os segmentos 

do Instituto Federal respeitando as especificidades dos níveis, modalidades, cursos e 
consideração as possibilidades de cumprimento da carga 

horária mínima propostas pelo Parecer de nº 5/2020 do CNE:Reposição da carga horária de 
emergência;A realização de atividades pedagógicas 

ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação) 
enquanto persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos 
ambientesescolares, garantindo ainda os demais dias letivos mínimos anuais/semestrais 

o da carga horária diária com a realização de atividades 
pedagógicas não presenciais;Garantir que, em nenhuma hipótese, as atividades remotas 

obrigatório e sirvam como método de reprovação dosestudantes. 

pela comunidade, suas propostas 
obrigatoriamente devem ser definidas através de uma construção coletiva, individualizada 

Garantir que, em caso da adoção de APNPs, o docente, com o apoio da comunidade 
de adaptação dos 

componentes curriculares e o método avaliativo sob sua regência, em todo ou em parte, 

am/fiquem gravadas para que 
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possam ser assistidas posteriormente pelos alunos das turmas e 
semana de antecedência, juntamente com uma abertura 
com os respectivos temas para possíveis retiradas de dúvida
peladisciplina; 

A frequência dos alunos nas aulas remotas online, em tempo real, não 
contabilizadas, nem utilizadas como método de avaliação oureprovação;

A adoção de políticas complementares de Assistência Estudantil pa
encontram vulneráveis socioeconomicamente, portanto, tecnologicamente, caso 
aderidos quaisquer tipos de APNPs de maneira digital, taiscomo:

Manutenção de auxílios já existentes (alimentação, moradia e auxílio didático) e oferta de
novos auxílios por meio de editais;

Oferta de auxílios de inclusão digital (bolsa de contratação de internet; 
chip com modem; Empréstimo de chromebook, tablets 
de apoio pedagógico remoto); 

Caso optem por atividades de 
o material sem que seja necessário que estes se desloquem para ter acesso ao mesmo.

Oferta de material físico autorregulado de apoio complementar ao ensino digital 
paragarantir o aprendizado, quando este for solicitado;

A adoção de políticas de Apoio Psicológico aos alunos durante esseperíodo;

A elaboração de diretrizes para a construção de planos de estudos individualizados (PEI) 
que contemplem os estudantes com necessidades espec
não. Essas diretrizesdevem especificar quais são os métodos que serão aplicados para cada 
grupo de estudantes que apresentem essas necessidades e 
PEI's; 

Garantir a não reprovação dos estudantes
não haja alteração no coeficiente de rendimento acadêmico, no caso da adoção de APNPs;

Assegurar a manutenção das aulas práticas de forma presencial e estágios 
integralização do ensino de acordo com os projetos pedagógicos dos cursos; 
prestar esclarecimentos de como essa manutenção poderá ser realizada, sendo isto 
condicionado ao segundo item deste documento.

Quebra dos pré-requisitos avaliados previ
disciplinas então aprovadas atuem de maneira independente.

Formulação de estratégias e alternativas para garantir assistência aos alunos 
áreas onde o sinal de internet e correios nãoabrangem;

Garantir a emissão do diploma do técnico integralizado ao ensino médio 
inicialmente aos alunos já matriculados. Para que os anos anteriores não sejam perdidos, 
garantindo a finalização do curso técnico;

Assegurar que a plataforma SIGAA suporte a alt
atualmente o rendimento da plataforma é regular e em momentos de 
sistema tende a falhar. 

A utilização do SIGAA, tendo um subsídio para que os alunos e professores consigam 
usufruir do sistema da melhor forma e sem dificuldades com auxílio das 
secretarias. 
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possam ser assistidas posteriormente pelos alunos das turmas e sejam avisadas com uma 
semana de antecedência, juntamente com uma abertura de fóruns no SIGAA ou nos AVAs 
com os respectivos temas para possíveis retiradas de dúvidas pelos docentes responsáveis 

A frequência dos alunos nas aulas remotas online, em tempo real, não 
contabilizadas, nem utilizadas como método de avaliação oureprovação; 

A adoção de políticas complementares de Assistência Estudantil para os alunos que se 
encontram vulneráveis socioeconomicamente, portanto, tecnologicamente, caso 
aderidos quaisquer tipos de APNPs de maneira digital, taiscomo: 

Manutenção de auxílios já existentes (alimentação, moradia e auxílio didático) e oferta de
novos auxílios por meio de editais; 

Oferta de auxílios de inclusão digital (bolsa de contratação de internet; Doação 
chip com modem; Empréstimo de chromebook, tablets e/ou notebooks; E bolsa monitoria 

 

 forma física, o Instituto tem obrigação de garantir aos alunos 
o material sem que seja necessário que estes se desloquem para ter acesso ao mesmo.

Oferta de material físico autorregulado de apoio complementar ao ensino digital 
aprendizado, quando este for solicitado; 

A adoção de políticas de Apoio Psicológico aos alunos durante esseperíodo;

A elaboração de diretrizes para a construção de planos de estudos individualizados (PEI) 
que contemplem os estudantes com necessidades específicas, já atendidos 
não. Essas diretrizesdevem especificar quais são os métodos que serão aplicados para cada 
grupo de estudantes que apresentem essas necessidades e por quais meios se darão os 

Garantir a não reprovação dos estudantes à nível médio e esta reprovação à 
não haja alteração no coeficiente de rendimento acadêmico, no caso da adoção de APNPs;

Assegurar a manutenção das aulas práticas de forma presencial e estágios 
integralização do ensino de acordo com os projetos pedagógicos dos cursos; 
prestar esclarecimentos de como essa manutenção poderá ser realizada, sendo isto 
condicionado ao segundo item deste documento. 

requisitos avaliados previamente pelos Colegiados de Curso para 
disciplinas então aprovadas atuem de maneira independente. 

Formulação de estratégias e alternativas para garantir assistência aos alunos 
áreas onde o sinal de internet e correios nãoabrangem; 

ir a emissão do diploma do técnico integralizado ao ensino médio 
inicialmente aos alunos já matriculados. Para que os anos anteriores não sejam perdidos, 
garantindo a finalização do curso técnico; 

Assegurar que a plataforma SIGAA suporte a alta demanda que será requisitada, 
atualmente o rendimento da plataforma é regular e em momentos de alta movimentação o 

A utilização do SIGAA, tendo um subsídio para que os alunos e professores consigam 
melhor forma e sem dificuldades com auxílio das 
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avisadas com uma 
fóruns no SIGAA ou nos AVAs 

s pelos docentes responsáveis 

A frequência dos alunos nas aulas remotas online, em tempo real, não sejam 

ra os alunos que se 
encontram vulneráveis socioeconomicamente, portanto, tecnologicamente, caso sejam 

Manutenção de auxílios já existentes (alimentação, moradia e auxílio didático) e oferta de 

Doação de chip e 
notebooks; E bolsa monitoria 

garantir aos alunos 
o material sem que seja necessário que estes se desloquem para ter acesso ao mesmo. 

Oferta de material físico autorregulado de apoio complementar ao ensino digital 

A adoção de políticas de Apoio Psicológico aos alunos durante esseperíodo; 

A elaboração de diretrizes para a construção de planos de estudos individualizados (PEI) 
peloNAPNE, ou 

não. Essas diretrizesdevem especificar quais são os métodos que serão aplicados para cada 
quais meios se darão os 

à nível médio e esta reprovação à nível superior 
não haja alteração no coeficiente de rendimento acadêmico, no caso da adoção de APNPs; 

Assegurar a manutenção das aulas práticas de forma presencial e estágios curriculares na 
integralização do ensino de acordo com os projetos pedagógicos dos cursos; assimcomo 
prestar esclarecimentos de como essa manutenção poderá ser realizada, sendo isto 

amente pelos Colegiados de Curso para que as 

Formulação de estratégias e alternativas para garantir assistência aos alunos que vivem em 

ir a emissão do diploma do técnico integralizado ao ensino médio comoofertado 
inicialmente aos alunos já matriculados. Para que os anos anteriores não sejam perdidos, 

a demanda que será requisitada, visto que 
movimentação o 

A utilização do SIGAA, tendo um subsídio para que os alunos e professores consigam 
melhor forma e sem dificuldades com auxílio das devidas 
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Caberá à instituição viabilizar e
turmas a fim de facilitar o contato com os mesmos.

Este documento foi elaborado pelas represen
de maneira online, em todas as quintas
desenvolver propostas que contemplem, de maneira geral, as realidades 
toda a comunidade discente do 

 

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2020

 

Assinam este manifesto: 

Grêmio Estudantil Carlos Augusto Mendes (Campus Duque de Caxias) 

Grêmio Estudantil Nilda Cunha (Campus Arraial do Cabo)

Grêmio Estudantil João Victor Precioso Zini (Campus Nilópolis) 

Grêmio Estudantil Elisabetta Bonante (Campus Rio de Janeiro) 

Grêmio Estudantil Filipe de Oliveira Silva (Campus Paracambi) 

Grêmio Resistência Estudantil (Campus Volta Redonda)

Grêmio Comitê Central Estudantil Marielle Franco (Campus Pinheiral) 

Centro Acadêmico Ralph Baer (Campus Engenheiro Paulo de Frontin) 

Centro Acadêmico Otto Gottlieb (Campus Nilópolis)

Centro Acadêmico Maria Helena Alves Nicola (Campus Rio de Janeiro) 

Centro Acadêmico Sophie Germain (Campus Nilópolis)

Centro Acadêmico de Gestão da Produção Industrial (Campus Nilópolis) 

Centro Acadêmico de Gestão Ambiental (Campus Rio de Janeiro)

Conselho de Alunos Representantes de Turma 

Conselho de Alunos Representantes de Turma 

Conselho de Alunos Representantes de Turma 

Conselho de Alunos Representantes de Turma 

Conselho de Alunos Representantes de Turma 

Diretório Acadêmico Estudantil 

Diretório Acadêmico Marie Curie 

Associação dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro 

Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnic
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Caberá à instituição viabilizar e-mails institucionais para os discentes e 
turmas a fim de facilitar o contato com os mesmos. 

Este documento foi elaborado pelas representações estudantis dos campi, que 
de maneira online, em todas as quintas-feiras desde o dia 18 de junho com 
desenvolver propostas que contemplem, de maneira geral, as realidades e 
toda a comunidade discente do Instituto. 

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2020 

Grêmio Estudantil Carlos Augusto Mendes (Campus Duque de Caxias)  

Grêmio Estudantil Nilda Cunha (Campus Arraial do Cabo) 

Grêmio Estudantil João Victor Precioso Zini (Campus Nilópolis)  

Grêmio Estudantil Elisabetta Bonante (Campus Rio de Janeiro)  

Grêmio Estudantil Filipe de Oliveira Silva (Campus Paracambi)  

Grêmio Resistência Estudantil (Campus Volta Redonda) 

Central Estudantil Marielle Franco (Campus Pinheiral)  

Centro Acadêmico Ralph Baer (Campus Engenheiro Paulo de Frontin)  

Centro Acadêmico Otto Gottlieb (Campus Nilópolis) 

Centro Acadêmico Maria Helena Alves Nicola (Campus Rio de Janeiro)  

Sophie Germain (Campus Nilópolis) 

Centro Acadêmico de Gestão da Produção Industrial (Campus Nilópolis)  

Centro Acadêmico de Gestão Ambiental (Campus Rio de Janeiro) 

Conselho de Alunos Representantes de Turma - CART (Campus Rio de Janeiro) 

os Representantes de Turma - CART (Campus Nilópolis)

Conselho de Alunos Representantes de Turma - CART (Campus São João De Meriti) 

Conselho de Alunos Representantes de Turma - CART (Campus Duque de Caxias)

Conselho de Alunos Representantes de Turma - CART (Campus Pinheiral) 

Diretório Acadêmico Estudantil - DAE (Campus Niterói) 

Diretório Acadêmico Marie Curie - DAMC (Campus Duque de Caxias)  

Associação dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro - AERJ  

Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico - FENET 
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suas respectivas 

, que se reuniram 
feiras desde o dia 18 de junho com o objetivo de 

e necessidades de 

CART (Campus Rio de Janeiro)  

CART (Campus Nilópolis) 

CART (Campus São João De Meriti)  

CART (Campus Duque de Caxias) 

(Campus Pinheiral)  
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ANEXO II – FEJA C-IFRJ 
Adultos 

Em reunião dos membros do FEJA (Fórum de Educação de Jovens e Adultos do IFRJ) 
ocorrida em 14 de agosto de 2020, no horário das 14h a 16h30, elencamos algumas 
questões e sugestões que consideramos importantes na reflexão e orientação do documento 
final da APNPs, asaber: 

1)  O apoio deste Fórum às APNPs se dá por considerarmos: a responsabilidade 
desta instituição com a sociedade e a importância que os Institutos Fe
localidade em que se instalam, especificamente no papel representativo que possuem junto 
ao público de jovens e adultos trabalhadores, cujas ações de acolhimento, incentivo à 
permanência e acesso ao conhecimento científico diversificado p
e tomados de formasistêmica. 

Entendemos que a resposta às demandas do público da EJA
considerando que já acumulamos pouco mais de cinco meses de orientações difusas e 
movimentos isolados, e que se faz 
coordenado. 

Ressaltamos que no cotidiano institucional o Proeja já convive em situação de alijamento, 
o que demanda maior comprometimento de servidores e alunos engajados por sua 
permanência e institucionalidade mais efetiva. Dessa forma, 
letivas precisa se qualificar para construir propostas de acolhimento eficazes à EJA, 
sediadas nos princípios do ensino integrado e da EducaçãoPopular.

Temos ciência de que o contexto é difícil 
processo, mas também sabemos que o contexto atual, especialmente no âmbito federal, não 
é de diálogo e que a educação dos jovens e adultos trabalhadores não é um prioridade. 
Assim, não podemos nos render aos efeitos
trabalho que erigimos duramente nos últimos anos com o Proeja, já que a falta de resposta 
e de ações podem produzir evasão avassaladora em nossos cursos. A defesa à retomada do 
calendário letivo, desde que qual
poderá incentivar o retorno dos discentes.

2) Ressaltamos também que 
garantia integral do acesso digital 
servidores e discentes para seu uso) dos estudantes doIFRJ, especialmente da EJA, cujo 
perfil socioeconômico se sabe bem empobrecido. Também se faz fundamental a construção 
de material adequado e adaptado a estes sujeitos, visto a diversidade deste público e a 
presença de sujeitos com necessidades específicas.Daí, exigirmos que se cumpra a lei de 
inclusão e que sejam garantidos os direitos dos discentes da EJA
dos discentes surdos em serem acompanhados por Intérpretes de Libras em todo 
tempo, não apenas no período da pandemia.

3) Destacamos também a necessidade de construir alternativas possíveis de garantia 
da terminalidade dos sujeitos da EJA concluintes, para que seus projetos futuros não sejam 
impactados mais do que o momento pandêmico por siimpac

4) Retomada do calendárioletivo

5) Incentivo e investimento noacolhimento

6) Alternativas próprias de atenção aos discentes em fase de terminalidade do curso

7) Apoio da Coordenação de EJA na integração destes processos, construindo de 
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IFRJ - Contribuições do Fórum de Educação de Jovens e 

Em reunião dos membros do FEJA (Fórum de Educação de Jovens e Adultos do IFRJ) 
ocorrida em 14 de agosto de 2020, no horário das 14h a 16h30, elencamos algumas 
questões e sugestões que consideramos importantes na reflexão e orientação do documento 

O apoio deste Fórum às APNPs se dá por considerarmos: a responsabilidade 
desta instituição com a sociedade e a importância que os Institutos Federais assumem na 
localidade em que se instalam, especificamente no papel representativo que possuem junto 
ao público de jovens e adultos trabalhadores, cujas ações de acolhimento, incentivo à 
permanência e acesso ao conhecimento científico diversificado precisam ser intensificados 

 

Entendemos que a resposta às demandas do público da EJA-EPT (PROEJA) se faz tardia, 
considerando que já acumulamos pouco mais de cinco meses de orientações difusas e 
movimentos isolados, e que se faz urgente a tomada de decisões que estabeleça um ritmo 

Ressaltamos que no cotidiano institucional o Proeja já convive em situação de alijamento, 
o que demanda maior comprometimento de servidores e alunos engajados por sua 

nalidade mais efetiva. Dessa forma, a retomada das atividades 
letivas precisa se qualificar para construir propostas de acolhimento eficazes à EJA, 
sediadas nos princípios do ensino integrado e da EducaçãoPopular. 

Temos ciência de que o contexto é difícil e de que somos aprendizes ao longo deste 
processo, mas também sabemos que o contexto atual, especialmente no âmbito federal, não 
é de diálogo e que a educação dos jovens e adultos trabalhadores não é um prioridade. 
Assim, não podemos nos render aos efeitos da pandemia na educação e nem desconstruir o 
trabalho que erigimos duramente nos últimos anos com o Proeja, já que a falta de resposta 
e de ações podem produzir evasão avassaladora em nossos cursos. A defesa à retomada do 
calendário letivo, desde que qualificada, adequada e adaptada ao contexto pandêmico, 
poderá incentivar o retorno dos discentes. 

Ressaltamos também que a proposta das APNPs não pode ser operada sem a 
garantia integral do acesso digital (pacote de dados,equipamentos e formação de 

e discentes para seu uso) dos estudantes doIFRJ, especialmente da EJA, cujo 
perfil socioeconômico se sabe bem empobrecido. Também se faz fundamental a construção 
de material adequado e adaptado a estes sujeitos, visto a diversidade deste público e a 

nça de sujeitos com necessidades específicas.Daí, exigirmos que se cumpra a lei de 
inclusão e que sejam garantidos os direitos dos discentes da EJA-EPT, 
dos discentes surdos em serem acompanhados por Intérpretes de Libras em todo 

apenas no período da pandemia. 

Destacamos também a necessidade de construir alternativas possíveis de garantia 
da terminalidade dos sujeitos da EJA concluintes, para que seus projetos futuros não sejam 
impactados mais do que o momento pandêmico por siimpactou. 

Retomada do calendárioletivo 

Incentivo e investimento noacolhimento 

Alternativas próprias de atenção aos discentes em fase de terminalidade do curso

Apoio da Coordenação de EJA na integração destes processos, construindo de 
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Contribuições do Fórum de Educação de Jovens e 

Em reunião dos membros do FEJA (Fórum de Educação de Jovens e Adultos do IFRJ) 
ocorrida em 14 de agosto de 2020, no horário das 14h a 16h30, elencamos algumas 
questões e sugestões que consideramos importantes na reflexão e orientação do documento 

O apoio deste Fórum às APNPs se dá por considerarmos: a responsabilidade 
derais assumem na 

localidade em que se instalam, especificamente no papel representativo que possuem junto 
ao público de jovens e adultos trabalhadores, cujas ações de acolhimento, incentivo à 

recisam ser intensificados 

EPT (PROEJA) se faz tardia, 
considerando que já acumulamos pouco mais de cinco meses de orientações difusas e 

urgente a tomada de decisões que estabeleça um ritmo 

Ressaltamos que no cotidiano institucional o Proeja já convive em situação de alijamento, 
o que demanda maior comprometimento de servidores e alunos engajados por sua 

a retomada das atividades 
letivas precisa se qualificar para construir propostas de acolhimento eficazes à EJA, 

e de que somos aprendizes ao longo deste 
processo, mas também sabemos que o contexto atual, especialmente no âmbito federal, não 
é de diálogo e que a educação dos jovens e adultos trabalhadores não é um prioridade. 

da pandemia na educação e nem desconstruir o 
trabalho que erigimos duramente nos últimos anos com o Proeja, já que a falta de resposta 
e de ações podem produzir evasão avassaladora em nossos cursos. A defesa à retomada do 

ificada, adequada e adaptada ao contexto pandêmico, 

a proposta das APNPs não pode ser operada sem a 
(pacote de dados,equipamentos e formação de 

e discentes para seu uso) dos estudantes doIFRJ, especialmente da EJA, cujo 
perfil socioeconômico se sabe bem empobrecido. Também se faz fundamental a construção 
de material adequado e adaptado a estes sujeitos, visto a diversidade deste público e a 

nça de sujeitos com necessidades específicas.Daí, exigirmos que se cumpra a lei de 
principalmente 

dos discentes surdos em serem acompanhados por Intérpretes de Libras em todo 

Destacamos também a necessidade de construir alternativas possíveis de garantia 
da terminalidade dos sujeitos da EJA concluintes, para que seus projetos futuros não sejam 

Alternativas próprias de atenção aos discentes em fase de terminalidade do curso 

Apoio da Coordenação de EJA na integração destes processos, construindo de 
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forma intercampi alternativas de construção de material adequado para EJA eadaptado.

8) Sugestão de alteração dodocumento:

a) Deixar claro desde o início que é retomada do calendárioletivo.

Art.1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas não 
Presenciais (APNPs) e para o atendimento da cargahorária letiva
decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia deCovid

Nova redação: 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas não Presenciais (APNPs) e retomada do calendário letivo dos cursos do IFRJ, 
em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid

b) Um objetivo primeiro das 

Art. 2º § 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:

Nova redação: I – Estabelecer a retomada do calendário letivo de forma qualitativa e 
pertinente ao momento de pandemia vivido

c) A adesão será opcional? Como será retomada letiva se for opcional? Dar clareza 
aoparágrafo. 

Art. 2º § 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
direção de ensino, avaliar a possibilidade de
sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as quais 
deverão ser descritas em Plano de Atividades 
período. A opçãopor APNPs deve ser registrada 
dereunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, àPROEN.

Nova redação: (...) A adoção das APNPs deve ser registrada pelo docentenominalmente 
em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada,para 

 

d) Consideramos que a EJA
como necessário que a Coordenação da EJA inicie um trabalho de chamamento dos 
servidores atuantes no Proeja para esta construção. O FEJA se disponibiliza neste

Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.

X- todas as atividades realizadas devem se orientar pelos princípios da inclusão e 
acessibilidade, permitindo que todos os alunos possam compreender as aulas e atividades 
propostas, bem como suasavaliações.

XI- proposição de atividades que respeitem as especificidades das modalidades de 
ensino e suas trajetórias, principalmente da EJA, com b
integrado e educaçãopopular. 

e) Art. 5º 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovaçãodevem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa doestudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhospedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursostécnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
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as de construção de material adequado para EJA eadaptado.

Sugestão de alteração dodocumento: 

Deixar claro desde o início que é retomada do calendárioletivo. 

Art.1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas não 
para o atendimento da cargahorária letiva nos cursos do IFRJ, em 

decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia deCovid-19. 

1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas não Presenciais (APNPs) e retomada do calendário letivo dos cursos do IFRJ, 
em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

Um objetivo primeiro das APNPs deve ser a retomada do calendário letivo.

Art. 2º § 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 

Estabelecer a retomada do calendário letivo de forma qualitativa e 
pertinente ao momento de pandemia vivido 

? Como será retomada letiva se for opcional? Dar clareza 

Art. 2º § 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares sob 
sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as quais 
deverão ser descritas em Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1) específicas para o 

A opçãopor APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata 
dereunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, àPROEN.

A adoção das APNPs deve ser registrada pelo docentenominalmente 
em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada,para ciência, à PROEN.

Consideramos que a EJA-EPT necessita de procedimentos mais específicos. Vemos 
como necessário que a Coordenação da EJA inicie um trabalho de chamamento dos 
servidores atuantes no Proeja para esta construção. O FEJA se disponibiliza neste

Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

Inclusão de itens X e XI: 

todas as atividades realizadas devem se orientar pelos princípios da inclusão e 
acessibilidade, permitindo que todos os alunos possam compreender as aulas e atividades 
propostas, bem como suasavaliações. 

proposição de atividades que respeitem as especificidades das modalidades de 
ensino e suas trajetórias, principalmente da EJA, com base nos princípios da ensino 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovaçãodevem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa doestudante no período letivo, 

res desempenhospedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursostécnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos 
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as de construção de material adequado para EJA eadaptado. 

Art.1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas não 
nos cursos do IFRJ, em 

1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades 
Pedagógicas não Presenciais (APNPs) e retomada do calendário letivo dos cursos do IFRJ, 

APNPs deve ser a retomada do calendário letivo. 

Estabelecer a retomada do calendário letivo de forma qualitativa e 

? Como será retomada letiva se for opcional? Dar clareza 

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
adaptação dos componentes curriculares sob 

sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as quais 
APNPs (Anexo 1) específicas para o 

pelo docente nominalmente em ata 
dereunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, àPROEN. 

A adoção das APNPs deve ser registrada pelo docentenominalmente 
ciência, à PROEN. 

EPT necessita de procedimentos mais específicos. Vemos 
como necessário que a Coordenação da EJA inicie um trabalho de chamamento dos 
servidores atuantes no Proeja para esta construção. O FEJA se disponibiliza nestetrabalho. 

Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

todas as atividades realizadas devem se orientar pelos princípios da inclusão e 
acessibilidade, permitindo que todos os alunos possam compreender as aulas e atividades 

proposição de atividades que respeitem as especificidades das modalidades de 
ase nos princípios da ensino 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovaçãodevem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa doestudante no período letivo, 

res desempenhospedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursostécnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos 
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degraduação.  

Solicitamos que sejam suprimidos os itens que indiquem a possiblidade de reprovação. 
Consideramos que os princípios da humanização e do acolhimento são incompatíveis com 
a permanência desta ideia. Contudo, embora permaneça a reprovação, defendemos que o 
regulamento do Conselho de Classe seja suspenso no item sobre a autonomia das decisões 
do conselho e seja adotado, visto a excepcionalidade do momento, o princípio da 
autonomia integral do Conselho, retirando da figura do docente estaresponsabilidade.

f)  Solicitamos a separação das modalidade e artigo próprio para a EJA no 
artigo 6º , uma forma de dar especifici
institucional que buscamos que aocupe.

No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados àEducação Profissional e 
Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursosofertados em concomitância e subsequência 
ao Ensino Médio,recomenda-
recursosdefinidos no PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas,considerando 
os tempos, os espaços e as identidades dos educandos, bemcomo as singularidades dessas 
modalidades de ensino, garantindo aosestudantes a reposição das atividades e das 
estratégias de recuperação,quando necessário.

Nova redação: Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA
estratégias baseadas nos princípios do ensino integrado e por temas geradores, fortalecendo 
a perspectiva da educação popular e os elementos norteadores que instituem a EJA
Rede Federal. 

g)  Solicitamos a retirada do ar
instituição de suas responsabilidades, especificamente neste contexto de pandemia.

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legaisinformarem ao 
professor e ao coordenador do curso às 
participação dos estudantes nas APNPs.

Por fim, estamos disponíveis para possíveis esclarecimentos e outras contribuições.

Na oportunidade, reforçamos os votos de estima e consideração. Fórum de Educação de 
Jovens e Adultos do IFRJ (FEJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

Solicitamos que sejam suprimidos os itens que indiquem a possiblidade de reprovação. 
princípios da humanização e do acolhimento são incompatíveis com 

a permanência desta ideia. Contudo, embora permaneça a reprovação, defendemos que o 
regulamento do Conselho de Classe seja suspenso no item sobre a autonomia das decisões 

adotado, visto a excepcionalidade do momento, o princípio da 
autonomia integral do Conselho, retirando da figura do docente estaresponsabilidade.

Solicitamos a separação das modalidade e artigo próprio para a EJA no 
artigo 6º , uma forma de dar especificidade à mesma e sermos coerentes com lugar 
institucional que buscamos que aocupe. 

No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados àEducação Profissional e 
EPT), bem como dos cursosofertados em concomitância e subsequência 

-se que as APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e 
recursosdefinidos no PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas,considerando 
os tempos, os espaços e as identidades dos educandos, bemcomo as singularidades dessas 

dalidades de ensino, garantindo aosestudantes a reposição das atividades e das 
estratégias de recuperação,quando necessário. 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT) recomendamos que sejam adotadas 
estratégias baseadas nos princípios do ensino integrado e por temas geradores, fortalecendo 
a perspectiva da educação popular e os elementos norteadores que instituem a EJA

Solicitamos a retirada do artigo . 7º . Entendemos que o mesmo exime a 
instituição de suas responsabilidades, especificamente neste contexto de pandemia.

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legaisinformarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidadesespecíficas que inviabilizam a 
participação dos estudantes nas APNPs. 

Por fim, estamos disponíveis para possíveis esclarecimentos e outras contribuições.

Na oportunidade, reforçamos os votos de estima e consideração. Fórum de Educação de 
e Adultos do IFRJ (FEJA-IFRJ). 
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Solicitamos que sejam suprimidos os itens que indiquem a possiblidade de reprovação. 
princípios da humanização e do acolhimento são incompatíveis com 

a permanência desta ideia. Contudo, embora permaneça a reprovação, defendemos que o 
regulamento do Conselho de Classe seja suspenso no item sobre a autonomia das decisões 

adotado, visto a excepcionalidade do momento, o princípio da 
autonomia integral do Conselho, retirando da figura do docente estaresponsabilidade. 

Solicitamos a separação das modalidade e artigo próprio para a EJA no 
dade à mesma e sermos coerentes com lugar 

No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados àEducação Profissional e 
EPT), bem como dos cursosofertados em concomitância e subsequência 

se que as APNPs estejam alinhadas àquelas estratégias e 
recursosdefinidos no PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas,considerando 
os tempos, os espaços e as identidades dos educandos, bemcomo as singularidades dessas 

dalidades de ensino, garantindo aosestudantes a reposição das atividades e das 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à 
recomendamos que sejam adotadas 

estratégias baseadas nos princípios do ensino integrado e por temas geradores, fortalecendo 
a perspectiva da educação popular e os elementos norteadores que instituem a EJA-EPT na 

tigo . 7º . Entendemos que o mesmo exime a 
instituição de suas responsabilidades, especificamente neste contexto de pandemia. 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legaisinformarem ao 
necessidadesespecíficas que inviabilizam a 

Por fim, estamos disponíveis para possíveis esclarecimentos e outras contribuições. 

Na oportunidade, reforçamos os votos de estima e consideração. Fórum de Educação de 
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ANEXO III – Fórum de Assistentes Sociais do IFRJ em conjunto de demais 
servidores do IFRJ que ocupam cargo de psicólogos e pedagogos

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, nos 
usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:

- a Constituição Federal de 1988, especialmente os in
sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e 
garantia de padrão de qualidade;

- a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996
nacional; 

SUGESTÃO: Incluir a Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, e a Lei n. 13.409, de 28 de 
setembro de 2016, que tratam de Políticas d
deficiência). Isso porque os estudantes que ingressaram via reserva de vagas fazem parte 
de grupos em situação de vulnerabilidade. Logo a Pandemia poderá atingir cada um desses 
grupos de forma mais intensa, reduz
que demanda ações institucionais estratégicas.

- a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;

- a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio; 

- os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais e 
demais documentos legais que regulam a oferta
modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;

- a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;

- a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coron

- a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019;

- o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus;

- a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Minist
Trabalho – MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, empregados, 
aprendizes e estagiários adolescentes;

- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que estabelece 
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 
de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Fórum de Assistentes Sociais do IFRJ em conjunto de demais 

servidores do IFRJ que ocupam cargo de psicólogos e pedagogos 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO –

em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, nos 
usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando: 

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que dispõe 
sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e 
garantia de padrão de qualidade; 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

Incluir a Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, e a Lei n. 13.409, de 28 de 
setembro de 2016, que tratam de Políticas de Ações Afirmativas de cotas (renda, raça e 
deficiência). Isso porque os estudantes que ingressaram via reserva de vagas fazem parte 
de grupos em situação de vulnerabilidade. Logo a Pandemia poderá atingir cada um desses 
grupos de forma mais intensa, reduzindo a qualidade de vida e gerando evasão escolar, o 
que demanda ações institucionais estratégicas. 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;

a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 2012, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais e 
demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 
modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ; 

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui uma 

Saúde Pública de Importância Internacional; 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus; 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Minist
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, empregados, 

aprendizes e estagiários adolescentes; 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que estabelece 
re o ano letivo da educação básica e do ensino superior 

decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 
de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 2020, 
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Fórum de Assistentes Sociais do IFRJ em conjunto de demais 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
– IFRJ, nomeado 

em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, nos 

cisos I e VII, do Art. 206, que dispõe 
sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e 

, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

Incluir a Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, e a Lei n. 13.409, de 28 de 
e Ações Afirmativas de cotas (renda, raça e 

deficiência). Isso porque os estudantes que ingressaram via reserva de vagas fazem parte 
de grupos em situação de vulnerabilidade. Logo a Pandemia poderá atingir cada um desses 

indo a qualidade de vida e gerando evasão escolar, o 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; 

setembro de 2012, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais e 
de cursos em diferentes níveis e 

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
19) constitui uma 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, empregados, 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que estabelece 
re o ano letivo da educação básica e do ensino superior 

decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 

2020, de 28 de abril de 2020, 
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que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 
anual, em razão da pandemia Covid

- a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituições federais de 
ensino superior, enquanto durar a situação de pandemia do 

- a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre as 
aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 
situação de pandemia do novo coronavírus (Covid

- Portaria 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;

- a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de Emergência 
do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações; 

Art. 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de 
não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, 
em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid

DISCORDÂNCIA: Compreendemos que as APNPs, enquanto atividades pedagógicas, 
devam ser atividades não letivas e opcionais, sem prejuízo para os alunos que não 
desejarem fazer as mesmas.  

Concordamos que as APNPs devem ser no formato de atividades extracurric
forma a dar visibilidade às ações de extensão e pesquisa e que sejam realizadas de forma 
sistematizada na instituição, isto inclui a articulação entre as disciplinas para o 
desenvolvimento dessas ações pedagógicas.

E ainda, o IFRJ precisa garant
tecnológicos) para que os/as mesmos/as possam participar das atividades pedagógicas, 
inclusive dos projetos de extensão e pesquisa já em andamento nos campi (Editais 
publicados).    

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente 
curricular, em seus respectivos Projetos Políticos dos Cursos (PPCs).

DISCORDÂNCIA: As APNPs devem ser a
com o IFRJ, que promovam reflexões críticas sobre a realidade e, acesso às mais diversas 
formas de cultura, na perspectiva de projetos integradores e, não conteudista, não sendo 
caracterizada como atividade letiva

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, interdi
e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da gestão pedagógica 
do campus, manter contato com os estudantes e incentivá

DISCORDÂNCIA: Partindo da concepção defendida de que as APNPs devem se
extracurriculares, as atividades síncronas são uma possibilidade para rodas de conversa, 
círculos de leitura, dentre outras atividades pedagógicas não obrigatórias e não letivas.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 
anual, em razão da pandemia Covid-19; 

ia MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituições federais de 
ensino superior, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre as 
aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 
situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19); 

6 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 

19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 
2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020; 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de Emergência 
do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações;  

RESOLVE: 

es institucionais para a realização de Atividades 
para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, 

em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19.  

DISCORDÂNCIA: Compreendemos que as APNPs, enquanto atividades pedagógicas, 
devam ser atividades não letivas e opcionais, sem prejuízo para os alunos que não 

Concordamos que as APNPs devem ser no formato de atividades extracurric
forma a dar visibilidade às ações de extensão e pesquisa e que sejam realizadas de forma 
sistematizada na instituição, isto inclui a articulação entre as disciplinas para o 
desenvolvimento dessas ações pedagógicas. 

E ainda, o IFRJ precisa garantir aos/às estudantes o acesso à tecnologia (chip,meios 
tecnológicos) para que os/as mesmos/as possam participar das atividades pedagógicas, 
inclusive dos projetos de extensão e pesquisa já em andamento nos campi (Editais 

Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente 

curricular, em seus respectivos Projetos Políticos dos Cursos (PPCs). 

DISCORDÂNCIA: As APNPs devem ser atividades que promovam o vínculo  do aluno 
com o IFRJ, que promovam reflexões críticas sobre a realidade e, acesso às mais diversas 
formas de cultura, na perspectiva de projetos integradores e, não conteudista, não sendo 
caracterizada como atividade letiva.  

As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, interdi
e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da gestão pedagógica 

, manter contato com os estudantes e incentivá-los a permanecer nos estudos.

DISCORDÂNCIA: Partindo da concepção defendida de que as APNPs devem se
extracurriculares, as atividades síncronas são uma possibilidade para rodas de conversa, 
círculos de leitura, dentre outras atividades pedagógicas não obrigatórias e não letivas.
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que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 

ia MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituições federais de 

oronavírus (Covid-19). 

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre as 
aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 

6 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 

19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de Emergência 

tividades Pedagógicas 
para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, 

DISCORDÂNCIA: Compreendemos que as APNPs, enquanto atividades pedagógicas, 
devam ser atividades não letivas e opcionais, sem prejuízo para os alunos que não 

Concordamos que as APNPs devem ser no formato de atividades extracurriculares, de 
forma a dar visibilidade às ações de extensão e pesquisa e que sejam realizadas de forma 
sistematizada na instituição, isto inclui a articulação entre as disciplinas para o 

ir aos/às estudantes o acesso à tecnologia (chip,meios 
tecnológicos) para que os/as mesmos/as possam participar das atividades pedagógicas, 
inclusive dos projetos de extensão e pesquisa já em andamento nos campi (Editais 

Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente 

tividades que promovam o vínculo  do aluno 
com o IFRJ, que promovam reflexões críticas sobre a realidade e, acesso às mais diversas 
formas de cultura, na perspectiva de projetos integradores e, não conteudista, não sendo 

As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares 
e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da gestão pedagógica 

los a permanecer nos estudos. 

DISCORDÂNCIA: Partindo da concepção defendida de que as APNPs devem ser 
extracurriculares, as atividades síncronas são uma possibilidade para rodas de conversa, 
círculos de leitura, dentre outras atividades pedagógicas não obrigatórias e não letivas. 
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As atividades pedagógicas devem ser orientadas para a construção de projeto
integradores, ou seja, deve-
obrigação do docente manter contato com aluno para que os mesmos permaneçam nos 
estudos.  

QUESTIONAMENTO: Como os docentes vão incentivar os/as estudantes? Os docentes 
terão chip também? Importante ressaltar a questão do tempo de trabalho dos/as 
profissionais para não gerar sobretrabalho. Nas atividades presenciais é possível identificar 
algumas questões no relacionamento com os estudantes (desânimo, falta de atenção, 
dificuldade de aprendizado, dentre outras), num contexto on
dinâmica, como o/a docente irá estimular o/estudante? Geralmente os/as estudantes ficam 
com as câmeras desligadas (experiência do Estado relatada por aluna), como identificar as 
situações?      

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

Art. 2º Entende-se por Atividades 
atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que podem 
ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou 
não, no âmbito dos cursos do IFRJ,
presença completa dos estudantes nos 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 
realidades próprias.  

DISCORDÂNCIA: Os materiais não devem ser enviados fisicamente, tendo em vista toda 
a logística envolvida e, o fato dos estudantes esta
transporte suspensas, neste período, além do risco de contaminação no trajeto casa
casa, há localidade em que os correios não realizam entrega.

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de man
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como 
das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.

OBSERVAÇÃO: A proposta presente aqui, não garante ações de acesso universal para 
todos os estudantes. Sugerimos a alteração do termo “não contribuir para” por: “buscar 
minimizar o aumento das desigualdades estruturais…”

QUESTIONAMENTO: O ensino remoto nesta Minuta não é inclusivo, pois não apresenta 
dados sobre o financiamento, como será a oferta de chip
disso, muitos estudantes estão em jornada dupla, tendo em vista a pauperização das 
famílias e a necessidade de se submeter a trabalho precarizado e ainda a inserção em 
trabalho reprodutivo (cuidados da casa, de familiares, et

Se for somente para os estudantes em situação de vulnerabilidade social não é política 
universal, mas política focalizada. O ensino remoto será mais um fator para contribuir para 
a desigualdade? 

Não aprofunda o debate sobre estudantes com deficiência. 
mesmos? Como será o acompanhamento, tendo em vista que em alguns campi há ausência 
de pedagogo, psicólogo na equipe da CoTP? Tem interprete de libras para dar conta das 
demandas?    

E os estudantes que já eram acompanhados pela rede 
ansiedade, depressão, dentre outros e ainda, casos que surgiram em virtude do 
distanciamento social e que os estudantes não têm acesso a tratamento? Como as equipes 
irão acompanhar? Destacamos a dificuldade de articulaçã
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
As atividades pedagógicas devem ser orientadas para a construção de projeto

-se primar pela articulação das disciplinas.Não deve ser 
obrigação do docente manter contato com aluno para que os mesmos permaneçam nos 

QUESTIONAMENTO: Como os docentes vão incentivar os/as estudantes? Os docentes 
rão chip também? Importante ressaltar a questão do tempo de trabalho dos/as 

profissionais para não gerar sobretrabalho. Nas atividades presenciais é possível identificar 
algumas questões no relacionamento com os estudantes (desânimo, falta de atenção, 

culdade de aprendizado, dentre outras), num contexto on-line não há interação 
dinâmica, como o/a docente irá estimular o/estudante? Geralmente os/as estudantes ficam 
com as câmeras desligadas (experiência do Estado relatada por aluna), como identificar as 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS -

tividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) um conjunto de 
atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que podem 

forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou 
não, no âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto persistirem restrições sanitárias para 
presença completa dos estudantes nos campi da Instituição, respeitando a f
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 

DISCORDÂNCIA: Os materiais não devem ser enviados fisicamente, tendo em vista toda 
a logística envolvida e, o fato dos estudantes estarem com a gratuidade de acesso ao 
transporte suspensas, neste período, além do risco de contaminação no trajeto casa
casa, há localidade em que os correios não realizam entrega. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de man
universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o aumento 

das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

OBSERVAÇÃO: A proposta presente aqui, não garante ações de acesso universal para 
. Sugerimos a alteração do termo “não contribuir para” por: “buscar 

minimizar o aumento das desigualdades estruturais…” 

QUESTIONAMENTO: O ensino remoto nesta Minuta não é inclusivo, pois não apresenta 
dados sobre o financiamento, como será a oferta de chip e de meios tecnológicos. Além 
disso, muitos estudantes estão em jornada dupla, tendo em vista a pauperização das 
famílias e a necessidade de se submeter a trabalho precarizado e ainda a inserção em 
trabalho reprodutivo (cuidados da casa, de familiares, etc). 

Se for somente para os estudantes em situação de vulnerabilidade social não é política 
universal, mas política focalizada. O ensino remoto será mais um fator para contribuir para 

Não aprofunda o debate sobre estudantes com deficiência. Como será o acesso dos 
mesmos? Como será o acompanhamento, tendo em vista que em alguns campi há ausência 
de pedagogo, psicólogo na equipe da CoTP? Tem interprete de libras para dar conta das 

E os estudantes que já eram acompanhados pela rede de saúde pública para tratamento de 
ansiedade, depressão, dentre outros e ainda, casos que surgiram em virtude do 
distanciamento social e que os estudantes não têm acesso a tratamento? Como as equipes 
irão acompanhar? Destacamos a dificuldade de articulação com a rede intersetorial e a 
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As atividades pedagógicas devem ser orientadas para a construção de projetos 
se primar pela articulação das disciplinas.Não deve ser 

obrigação do docente manter contato com aluno para que os mesmos permaneçam nos 

QUESTIONAMENTO: Como os docentes vão incentivar os/as estudantes? Os docentes 
rão chip também? Importante ressaltar a questão do tempo de trabalho dos/as 

profissionais para não gerar sobretrabalho. Nas atividades presenciais é possível identificar 
algumas questões no relacionamento com os estudantes (desânimo, falta de atenção, 

line não há interação 
dinâmica, como o/a docente irá estimular o/estudante? Geralmente os/as estudantes ficam 
com as câmeras desligadas (experiência do Estado relatada por aluna), como identificar as 

- APNPs 

resenciais (APNPs) um conjunto de 
atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que podem 

forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou 
enquanto persistirem restrições sanitárias para 

a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 

DISCORDÂNCIA: Os materiais não devem ser enviados fisicamente, tendo em vista toda 
rem com a gratuidade de acesso ao 

transporte suspensas, neste período, além do risco de contaminação no trajeto casa-escola-

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
não contribuir para o aumento 

OBSERVAÇÃO: A proposta presente aqui, não garante ações de acesso universal para 
. Sugerimos a alteração do termo “não contribuir para” por: “buscar 

QUESTIONAMENTO: O ensino remoto nesta Minuta não é inclusivo, pois não apresenta 
e de meios tecnológicos. Além 

disso, muitos estudantes estão em jornada dupla, tendo em vista a pauperização das 
famílias e a necessidade de se submeter a trabalho precarizado e ainda a inserção em 

Se for somente para os estudantes em situação de vulnerabilidade social não é política 
universal, mas política focalizada. O ensino remoto será mais um fator para contribuir para 

Como será o acesso dos 
mesmos? Como será o acompanhamento, tendo em vista que em alguns campi há ausência 
de pedagogo, psicólogo na equipe da CoTP? Tem interprete de libras para dar conta das 

de saúde pública para tratamento de 
ansiedade, depressão, dentre outros e ainda, casos que surgiram em virtude do 
distanciamento social e que os estudantes não têm acesso a tratamento? Como as equipes 

o com a rede intersetorial e a 
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falta de meios para efetivar esta comunicação (ex: chip). O acompanhamento dos/das 
estudantes está para além de aspectos pedagógicos. Com as equipes diminutas nos campi o 
acompanhamento que já era difícil de ser realizado, na
Como efetivar a PEI proposta no documento?

Entendemos que a PEI, enquanto mecanismo para acompanhar as APNPs no formato de 
ensino remoto (conforme descrito na Minuta) não deve ser realizado para esta finalidade. 
A instituição precisa debater formas de acompanhamento dos estudantes no formato de 
atividades extracurriculares, mas com o objetivo de acolhimento e não para fins de 
avaliação e reprovação.  

§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 

I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;

Propor alterar isolamento por distanciamento social.

II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição

III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta 
e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs;

DISCORDÂNCIA: As APNPs devem seguir como atividades não letivas e, que não visem 
o conteudismo.  

IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;

DISCORDÂNCIA: Considerando as condi
garantir a manutenção de uma rotina básica de estudos. 

V - evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;

PROPOR: Minimizar os retrocessos de aprendizagem. As APNPs no formato que estão 
configuradas neste documento podem gerar aumento de trancamento de matrículas e 
evasão escolar. Parece-nos que a questão vai além de identificar se retrocessos vão ocorrer 
ou não, mas sim mapear a intensidade desses recuos e construir estratégias para buscar 
algum manejo dos desafios. Negar esses retrocessos pode favorecer uma postura 
institucional passiva ? Assumi

VI - configurar-se como uma estratégia de 

PROPOR: Deixar claro que não terá avaliação logo, não terá recuperação de conteúdo.

VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 
físico do campus. 

PROPOR: Em que condições manter este contato acolhedor, que deve ser tarefa de
equipe interdisciplinar, que irá necessitar de insumos institucionais,  
acolhimento daqueles estudantes sem acesso a internet e tecnologias.

Além disso, “O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética: não 
pressupõe hora ou profissional específico para fazê
saberes, angústias e invenções, tomando para si a responsabilidade de “abrigar e 
agasalhar” outrem em suas demandas [...]”. (BRASIL, 2010, p. 19)  BRASIL. Ministério 
da Saúde. Cartilha da PNH: Acolhimento nas Práticas de Produção de Saúde. Brasília, 
2010. 

Neste sentido, esta perspectiva pressupõe a responsabilidade coletiva de todos/as 
educadores/as, numa concepção de trabalho multidisciplinar, interdisciplinar e 
intersetorial, compreendendo as especificidades profissionais.
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falta de meios para efetivar esta comunicação (ex: chip). O acompanhamento dos/das 
estudantes está para além de aspectos pedagógicos. Com as equipes diminutas nos campi o 
acompanhamento que já era difícil de ser realizado, na atual conjuntura se intensifica. 
Como efetivar a PEI proposta no documento? 

Entendemos que a PEI, enquanto mecanismo para acompanhar as APNPs no formato de 
ensino remoto (conforme descrito na Minuta) não deve ser realizado para esta finalidade. 

ção precisa debater formas de acompanhamento dos estudantes no formato de 
atividades extracurriculares, mas com o objetivo de acolhimento e não para fins de 

§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  

amento social recomendado pelos órgãos de saúde; 

Propor alterar isolamento por distanciamento social. 

possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 

anizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta 
e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs; 

DISCORDÂNCIA: As APNPs devem seguir como atividades não letivas e, que não visem 

rotina básica de estudos; 

DISCORDÂNCIA: Considerando as condições de vida dos estudantes, não temos como 
garantir a manutenção de uma rotina básica de estudos.  

evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 

PROPOR: Minimizar os retrocessos de aprendizagem. As APNPs no formato que estão 
figuradas neste documento podem gerar aumento de trancamento de matrículas e 

nos que a questão vai além de identificar se retrocessos vão ocorrer 
ou não, mas sim mapear a intensidade desses recuos e construir estratégias para buscar 
algum manejo dos desafios. Negar esses retrocessos pode favorecer uma postura 
institucional passiva ? Assumi-los pode nos ajudar a construir caminhos institucionais ?

como uma estratégia de manutenção de recuperação de estudos

Deixar claro que não terá avaliação logo, não terá recuperação de conteúdo.

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 

PROPOR: Em que condições manter este contato acolhedor, que deve ser tarefa de
equipe interdisciplinar, que irá necessitar de insumos institucionais,  
acolhimento daqueles estudantes sem acesso a internet e tecnologias. 

Além disso, “O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética: não 
ra ou profissional específico para fazê-lo, implica compartilhamento de 

saberes, angústias e invenções, tomando para si a responsabilidade de “abrigar e 
agasalhar” outrem em suas demandas [...]”. (BRASIL, 2010, p. 19)  BRASIL. Ministério 

da PNH: Acolhimento nas Práticas de Produção de Saúde. Brasília, 

Neste sentido, esta perspectiva pressupõe a responsabilidade coletiva de todos/as 
educadores/as, numa concepção de trabalho multidisciplinar, interdisciplinar e 

dendo as especificidades profissionais. 
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falta de meios para efetivar esta comunicação (ex: chip). O acompanhamento dos/das 
estudantes está para além de aspectos pedagógicos. Com as equipes diminutas nos campi o 

atual conjuntura se intensifica. 

Entendemos que a PEI, enquanto mecanismo para acompanhar as APNPs no formato de 
ensino remoto (conforme descrito na Minuta) não deve ser realizado para esta finalidade. 

ção precisa debater formas de acompanhamento dos estudantes no formato de 
atividades extracurriculares, mas com o objetivo de acolhimento e não para fins de 

anizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos conteúdos 

DISCORDÂNCIA: As APNPs devem seguir como atividades não letivas e, que não visem 

ções de vida dos estudantes, não temos como 

PROPOR: Minimizar os retrocessos de aprendizagem. As APNPs no formato que estão 
figuradas neste documento podem gerar aumento de trancamento de matrículas e 

nos que a questão vai além de identificar se retrocessos vão ocorrer 
ou não, mas sim mapear a intensidade desses recuos e construir estratégias para buscar 
algum manejo dos desafios. Negar esses retrocessos pode favorecer uma postura 

los pode nos ajudar a construir caminhos institucionais ? 

recuperação de estudos e  

Deixar claro que não terá avaliação logo, não terá recuperação de conteúdo. 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 

PROPOR: Em que condições manter este contato acolhedor, que deve ser tarefa de uma 
inclusive para 

Além disso, “O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética: não 
lo, implica compartilhamento de 

saberes, angústias e invenções, tomando para si a responsabilidade de “abrigar e 
agasalhar” outrem em suas demandas [...]”. (BRASIL, 2010, p. 19)  BRASIL. Ministério 

da PNH: Acolhimento nas Práticas de Produção de Saúde. Brasília, 

Neste sentido, esta perspectiva pressupõe a responsabilidade coletiva de todos/as 
educadores/as, numa concepção de trabalho multidisciplinar, interdisciplinar e 
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Destacamos ainda que o atendimento especializado relaciona
por profissionais e setores especializados do campus, tendo como objetivo acompanhar 
estudantes por meio de atendimentos em sua
encaminhar para atendimento interno numa perspectiva multiprofissional, interdisciplinar 
e intersetorial, inclusive em articulação com os núcleos, tais como: NEABI, NUGEDS, 
NAPNE, dentre outros e, se necessário, 
contribuir para a melhoria na relação ensino e aprendizagem, a permanência na instituição, 
sua inclusão social e êxito acadêmico do/a estudante.

§ 3º As atividades a que se referem esta
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo,
oferta de carga horária na modalidade de Educação
forma do que preveem outros 

PROPOR: O documento que está em proposição vai na perspectiva de uma Educação à 
distância precarizada.  

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada 
direção de ensino, avaliar a possibilidade de 
sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as qu
deverão ser descritas em Plano de Atividades 
período.A opção por APNPs deve ser registrada p
reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN.

DISCORDÂNCIA: Nossos cursos foram pensados no formato presencial, a carga horária 
é densa e, não podemos exigir que os alunos optem por terem os con
precarizado da Educação à distância.

SUGERIMOS: incluir que o estudante pode optar por não realizar a APNPs (se for caso e 
ensino remoto). 

§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das atividades 
por meio físico e/ou virtual. 

DISCORDÂNCIA: A instituição precisa apresentar uma proposta clara de entrega de 
material físico, uma vez que esses materiais deverão ser entregues e recolhid
vezes por cada aluno. Não há como realizar esta entrega sem colocar o profissional e aluno 
em risco. 

§ 6º As APNPs devem ser propostas e pl
reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser
disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, devem ser 
organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e 
sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudant
presente Resolução. 

DISCORDÂNCIA: Substituir a possibilidade de serem atividades multidisciplinares e/ou 
interdisciplinares, por devam ser preferencialmente executadas como projetos integradores 
entre as disciplinas. 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência às 
atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Destacamos ainda que o atendimento especializado relaciona-se às intervenções realizadas 
por profissionais e setores especializados do campus, tendo como objetivo acompanhar 
estudantes por meio de atendimentos em suas demandas específicas, buscando orientar e 
encaminhar para atendimento interno numa perspectiva multiprofissional, interdisciplinar 
e intersetorial, inclusive em articulação com os núcleos, tais como: NEABI, NUGEDS, 
NAPNE, dentre outros e, se necessário, para a rede de atendimento externa, de forma a 
contribuir para a melhoria na relação ensino e aprendizagem, a permanência na instituição, 
sua inclusão social e êxito acadêmico do/a estudante. 

tividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 

oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenciais, na 
documentos normativos, em caráter regular. 

PROPOR: O documento que está em proposição vai na perspectiva de uma Educação à 

o docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares sob 

sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as qu
deverão ser descritas em Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1) específicas para o 

opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de 
, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN. 

DISCORDÂNCIA: Nossos cursos foram pensados no formato presencial, a carga horária 
é densa e, não podemos exigir que os alunos optem por terem os conteúdos no formato 
precarizado da Educação à distância. 

SUGERIMOS: incluir que o estudante pode optar por não realizar a APNPs (se for caso e 

§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
m sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das atividades 

A instituição precisa apresentar uma proposta clara de entrega de 
material físico, uma vez que esses materiais deverão ser entregues e recolhid
vezes por cada aluno. Não há como realizar esta entrega sem colocar o profissional e aluno 

º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, mediante 
reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de forma 
disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, devem ser 

de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e 
sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de aplicação da 

DISCORDÂNCIA: Substituir a possibilidade de serem atividades multidisciplinares e/ou 
interdisciplinares, por devam ser preferencialmente executadas como projetos integradores 

atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência às 

ades assíncronas nas mais diferentes mídias. 
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se às intervenções realizadas 
por profissionais e setores especializados do campus, tendo como objetivo acompanhar 

s demandas específicas, buscando orientar e 
encaminhar para atendimento interno numa perspectiva multiprofissional, interdisciplinar 
e intersetorial, inclusive em articulação com os núcleos, tais como: NEABI, NUGEDS, 

para a rede de atendimento externa, de forma a 
contribuir para a melhoria na relação ensino e aprendizagem, a permanência na instituição, 

estão asseguradas pelo Parecer 
portanto, com a Educação a Distância ou com a 

a Distância em cursos presenciais, na 

PROPOR: O documento que está em proposição vai na perspectiva de uma Educação à 

juntamente com a 
adaptação dos componentes curriculares sob 

sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as quais 
APNPs (Anexo 1) específicas para o 
elo docente nominalmente em ata de 

 

DISCORDÂNCIA: Nossos cursos foram pensados no formato presencial, a carga horária 
teúdos no formato 

SUGERIMOS: incluir que o estudante pode optar por não realizar a APNPs (se for caso e 

§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
m sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das atividades 

A instituição precisa apresentar uma proposta clara de entrega de 
material físico, uma vez que esses materiais deverão ser entregues e recolhidos muitas 
vezes por cada aluno. Não há como realizar esta entrega sem colocar o profissional e aluno 

anejadas em conjunto pelos professores, mediante 
desenvolvidas de forma 

disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, devem ser 
de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e 

e, no período de aplicação da 

DISCORDÂNCIA: Substituir a possibilidade de serem atividades multidisciplinares e/ou 
interdisciplinares, por devam ser preferencialmente executadas como projetos integradores 

atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência às 



Pró

 

SUPRIMIR: A questão do controle da carga horária semanal, não podemos considerar a 
carga horária dos planos de disciplina, formatados anteriorme à pandemia. 

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com 
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento periódico das 
APNPs, com base nestas diretrizes.

§ 9ºCada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% da 
totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e das possibilidades de 
uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem satisfatórias 
para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de 
autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
semanal poderá ser diminuída progressivamente.

DISCORDÂNCIA: APNPs não podem ser disciplinas, não podem ser consideradas a 
questão do controle de carga horária. 

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas que 
não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
reprogramados para reposição quan
ouser ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura 
curricular de cada curso, no semestre corrente ou no próximo.

DISCORDÂNCIA: Não podemos cobrar frequência e, nem reprova
APNPs.  

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 
conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões justificadas 
nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra razão 
apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoio de 
equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito a um plano 
de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso. 

DISCORDÂNCIA: O estudante deve ter o direito por não optar pelas APNPs, sem 
prejuízo do prazo de contagem da su
manifestado como uma política de exclusão dos estudantes.

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual às 
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diag
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 
semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

DISCORDÂNCIA: As APNPs não podem substituir as aulas presenciais.

     § 14º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de planos 
de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao projeto 
pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos profissionais, às 
Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de mesma 
diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 
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SUPRIMIR: A questão do controle da carga horária semanal, não podemos considerar a 
carga horária dos planos de disciplina, formatados anteriorme à pandemia. 

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento periódico das 
APNPs, com base nestas diretrizes. 

Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% da 
ária, a depender das condições sanitárias e das possibilidades de 

uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem satisfatórias 
para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de 

e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
semanal poderá ser diminuída progressivamente. 

DISCORDÂNCIA: APNPs não podem ser disciplinas, não podem ser consideradas a 
questão do controle de carga horária.  

ulares que tenham atividades experimentais e/ou práticas que 
não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 

aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
reprogramados para reposição quando for possível o retorno às atividades presenciais, 

ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura 
curricular de cada curso, no semestre corrente ou no próximo. 

DISCORDÂNCIA: Não podemos cobrar frequência e, nem reprovarmos na execução das 

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 
conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

2º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões justificadas 
nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra razão 
apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoio de 

multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito a um plano 
de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso.  

DISCORDÂNCIA: O estudante deve ter o direito por não optar pelas APNPs, sem 
prejuízo do prazo de contagem da sua integralização no curso. O trancamento não pode ser 
manifestado como uma política de exclusão dos estudantes. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual às 
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de 
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 
semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19. 

DISCORDÂNCIA: As APNPs não podem substituir as aulas presenciais. 

fere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de planos 
de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao projeto 

do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos profissionais, às 
Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de mesma 
diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 
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SUPRIMIR: A questão do controle da carga horária semanal, não podemos considerar a 
 

as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento periódico das 

Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% da 
ária, a depender das condições sanitárias e das possibilidades de 

uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem satisfatórias 
para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de 

e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

DISCORDÂNCIA: APNPs não podem ser disciplinas, não podem ser consideradas a 

ulares que tenham atividades experimentais e/ou práticas que 
não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 

aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
do for possível o retorno às atividades presenciais, 

ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura 

rmos na execução das 

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 
conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias.  

2º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões justificadas 
nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra razão 
apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoio de 

multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito a um plano 

DISCORDÂNCIA: O estudante deve ter o direito por não optar pelas APNPs, sem 
a integralização no curso. O trancamento não pode ser 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual às 
nóstica e de recuperação de 

estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 

fere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de planos 
de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao projeto 

do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos profissionais, às 
Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, 
ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de mesma 
diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 



Pró

 

profissionais de estágio. 

Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais dever
procedimentos operacionais previstos nes

DISCORDÂNCIA: O princípio das APNPs não pode ser o de substituir as aulas 
presenciais. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.

DISCORDÂNCIA: Reforçamos o não controle de frequência e, nem de avaliações de 
conteúdo.  

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataforma
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem (AVEA).  

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:

I - reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 
considerando as APNPs que passarem a ser realizadas;

II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e 
os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade 
virtual;  

REPENSAR: Como garantir interação neste ambiente virtual?

III - postagem obrigatória do Plano de Atividades 
informações acadêmicas no SIGAA para a
plano de ensino atualizado, respectivo cronograma 
serem utilizados, indicando o que será diferente nas APNPs em relação ao que havia sido 
planejado para o desenvolvimento das atividades presenciais;

IV - orientação aos estudantes de como as atividades propostas estã
objetivos da disciplina e como serão avaliadas;

SUPRIMIR:Questão da avaliação e, da lógica da disciplina como conteúdo.

V - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis na 
internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos
devidamente identificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e 
demais normas e legislações correlatas); 

VI - proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de 
testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem mediação 
tecnológica, desde que seja possível disponibilizá
garantindo-se o registro no módu

VII - realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação sobre 
como desenvolver as atividades propostas nas ferram

VIII - para as atividades síncronas, as APNP
a turma está regularmente matriculada,
que haja acordo entre todos os estudantes e o docente. 
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º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais dever
previstos nestas diretrizes. 

DISCORDÂNCIA: O princípio das APNPs não pode ser o de substituir as aulas 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
inclusive para as APNPs. 

DISCORDÂNCIA: Reforçamos o não controle de frequência e, nem de avaliações de 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 

procedimentos gerais: 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 
considerando as APNPs que passarem a ser realizadas; 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e 
os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade 

garantir interação neste ambiente virtual? 

postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da disciplina e demais 
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo docente do 
plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e recursos tecnológicos a 

, indicando o que será diferente nas APNPs em relação ao que havia sido 
planejado para o desenvolvimento das atividades presenciais; 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 
objetivos da disciplina e como serão avaliadas; 

SUPRIMIR:Questão da avaliação e, da lógica da disciplina como conteúdo.

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis na 
internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos
devidamente identificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e 
demais normas e legislações correlatas);  

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, resumos, 
testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem mediação 
tecnológica, desde que seja possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e 

se o registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação sobre 
como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário em que 
a turma está regularmente matriculada,podendo ser ofertada em horários distintos desde 
que haja acordo entre todos os estudantes e o docente. -  Sugestão de suprimir texto 
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º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

DISCORDÂNCIA: O princípio das APNPs não pode ser o de substituir as aulas 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 

DISCORDÂNCIA: Reforçamos o não controle de frequência e, nem de avaliações de 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
s digitais para o 

desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e 
os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade 

APNPs da disciplina e demais 
estudantes pelo docente do 

rsos tecnológicos a 
, indicando o que será diferente nas APNPs em relação ao que havia sido 

o relacionadas aos 

SUPRIMIR:Questão da avaliação e, da lógica da disciplina como conteúdo. 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis na 
internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 
devidamente identificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e 

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
leitura, listas de exercícios, resenhas, resumos, 

testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem mediação 
s aos estudantes neste período e 

lo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação sobre 

s ocorrerão exclusivamente no horário em que 
podendo ser ofertada em horários distintos desde 

Sugestão de suprimir texto 
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marcado. 

IX - retorno adequado e consta
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem;

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as nor
de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes possam 
assistir a qualquer tempo. 

§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação e 
defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), 
entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que permitam 
gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e impresso 
para os casos de estudantes sem acesso à internet, observando
72 horas para início do prazo das atividades.

SUGESTÃO:  É necessário uma proposta clara sobre entrega de material físico. De modo 
a responder sobre as seguintes questões: é viável essa possibilidade? O aluno está 
recebendo auxílio emergencial e vem utilizando esse recurso para alimentação e limpeza, 
ele terá recursos para o deslocamento? Quem são os profissionais que entregarão esse 
material? haverá disponibilidade de veículo institucional? O professor será responsável 
por essa entrega com antecedência necessária?

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização 
o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando 
as condições de logística e de pessoal do 
entrega, como, por exemplo
disponibilização da estrutura de informática do 
normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS).

SUGESTÃO:  a proposta é vaga e não fica claro de que forma, os
internet ou sem equipamento tecnológico adequado, terão acesso ao material.

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
propostas, referentes ao período da realização das atividades não pres

DISCORDÂNCIA: A frequência não deve ser computada, uma vez que não serão 
garantidas formas igualitárias de acesso.

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
suspensão das aulas presenciais ficar
mediante acordo pedagógico com a turma envolvida
avaliação presencial posterior, em caso de retorno presen
marcado.  

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizag
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA.

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 
instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§3º Recomenda-se utilizar práticas 
lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa conceitual, 
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retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das APNPs, 
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem;

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e institucionais 
de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes possam 

º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação e 
os de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), 

entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que permitam 
gravação e disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual - SIGAA.

NPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e impresso 
para os casos de estudantes sem acesso à internet, observando-se antecedência mínima de 
72 horas para início do prazo das atividades. 

É necessário uma proposta clara sobre entrega de material físico. De modo 
a responder sobre as seguintes questões: é viável essa possibilidade? O aluno está 
recebendo auxílio emergencial e vem utilizando esse recurso para alimentação e limpeza, 

ecursos para o deslocamento? Quem são os profissionais que entregarão esse 
material? haverá disponibilidade de veículo institucional? O professor será responsável 
por essa entrega com antecedência necessária? 

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes para 
o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando 
as condições de logística e de pessoal do campus, analisar a viabilidade para garantir a 
entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 
disponibilização da estrutura de informática do campus, entre outros,  considerando as 
normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

a proposta é vaga e não fica claro de que forma, os alunos sem acesso a 
internet ou sem equipamento tecnológico adequado, terão acesso ao material.

4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
propostas, referentes ao período da realização das atividades não presenciais de ensino.

A frequência não deve ser computada, uma vez que não serão 
garantidas formas igualitárias de acesso. 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente e 
mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também de 
avaliação presencial posterior, em caso de retorno presencial. Sugestão de suprimir o texto 

ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizag
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA.

curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 
instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas (pesquisa, 
lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa conceitual, 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

445 

nte aos estudantes acerca do cumprimento das APNPs, 
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem; 

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
mas éticas legais e institucionais 

de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes possam 

º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação e 
os de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), 

entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que permitam 
SIGAA. 

NPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e impresso 
se antecedência mínima de 

É necessário uma proposta clara sobre entrega de material físico. De modo 
a responder sobre as seguintes questões: é viável essa possibilidade? O aluno está 
recebendo auxílio emergencial e vem utilizando esse recurso para alimentação e limpeza, 

ecursos para o deslocamento? Quem são os profissionais que entregarão esse 
material? haverá disponibilidade de veículo institucional? O professor será responsável 

de material impresso aos estudantes para 
o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando 

, analisar a viabilidade para garantir a 
s correios, entrega presencial agendada, 

considerando as 

alunos sem acesso a 
internet ou sem equipamento tecnológico adequado, terão acesso ao material. 

4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
enciais de ensino. 

A frequência não deve ser computada, uma vez que não serão 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
á a critério do planejamento elaborado pelo docente e 

podendo ser objeto também de 
Sugestão de suprimir o texto 

ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA. 

curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 
instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

avaliativas interdisciplinares e diversificadas (pesquisa, 
lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa conceitual, 
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etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de avaliação de 
aprendizagem. 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser assegurado que 
atividades possam ser entregue

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas. 

§ 6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
especificidades dos estudantes e a i
entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos diferentes componentes, 
considerando o contexto do isolamento social.

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação deve
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de
graduação.   

DISCORDÂNCIA: Não deve haver reprovação em razão de ser APNP’s. 

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de recuperação paralela para os 
estudantes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno das 
atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 
acolhimento, avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 
aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvimento das APNPs.

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA
e subsequência ao Ensino Médio,
estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas, 
considerando os tempos, os espaços e as identidades dos educandos, bem como as 
singularidades dessas modalidade
atividades e das estratégias de recuperação, quando necessário.

Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o 
docente, a coordenação de curs
da análise caso a caso e das condições existentes, definir planos de estudos 
individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de materiais aos estudantes 
nessas condições, observando
saúde. 

DISCORDÂNCIA:  A proposta não é clara quanto aos meios para realização de 
atendimento multiprofissional para que seja elaborado o PEI. É necessário, ainda garantir 
telefones institucionais para contato co
disso, não está claro a forma de entrega e recebimento dos materiais aos alunos. 
Importante também destacar que toda as apnps precisam ser pensadas de forma inclusiva, 
antes da notificação do aluno. Cabendo di
previnam a exclusão do/a estudante.
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etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de avaliação de 

o de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser assegurado que 

possam ser entregues em prazo definido no calendário acadêmico.

vidades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas. 

§ 6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, também, as 
especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a articulação 
entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos diferentes componentes, 
considerando o contexto do isolamento social. 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação deve
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de

DISCORDÂNCIA: Não deve haver reprovação em razão de ser APNP’s.  

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de recuperação paralela para os 

ntes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno das 
etivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 

acolhimento, avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 
aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvimento das APNPs. 

º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados em concomitância 
e subsequência ao Ensino Médio,recomenda-se que as APNPs estejam alinhadas àquelas 

recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas, 
considerando os tempos, os espaços e as identidades dos educandos, bem como as 

modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das 
das estratégias de recuperação, quando necessário. 

Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o 
docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, poderão, a partir 
da análise caso a caso e das condições existentes, definir planos de estudos 
individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de materiais aos estudantes 
nessas condições, observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de 

A proposta não é clara quanto aos meios para realização de 
atendimento multiprofissional para que seja elaborado o PEI. É necessário, ainda garantir 
telefones institucionais para contato com os alunos com necessidades específicas. Além 
disso, não está claro a forma de entrega e recebimento dos materiais aos alunos. 
Importante também destacar que toda as apnps precisam ser pensadas de forma inclusiva, 
antes da notificação do aluno. Cabendo diferentes formatos que garantam a inclusão e que 
previnam a exclusão do/a estudante. 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

446 

etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de avaliação de 

o de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser assegurado que as 

s em prazo definido no calendário acadêmico. 

vidades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas.  

se considerar, também, as 
ntegração curricular, a fim de promover a articulação 

entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos diferentes componentes, 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de 

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de recuperação paralela para os 

ntes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno das 
etivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 

acolhimento, avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 

º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
bem como dos cursos ofertados em concomitância 

se que as APNPs estejam alinhadas àquelas 
recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas, 

considerando os tempos, os espaços e as identidades dos educandos, bem como as 
de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das 

Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o 

o, juntamente com a CoTP e o NAPNE, poderão, a partir 
da análise caso a caso e das condições existentes, definir planos de estudos 
individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de materiais aos estudantes 

as de segurança recomendadas pelos órgãos de 

A proposta não é clara quanto aos meios para realização de 
atendimento multiprofissional para que seja elaborado o PEI. É necessário, ainda garantir 

m os alunos com necessidades específicas. Além 
disso, não está claro a forma de entrega e recebimento dos materiais aos alunos. 
Importante também destacar que toda as apnps precisam ser pensadas de forma inclusiva, 

ferentes formatos que garantam a inclusão e que 
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Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que inviabilizam a 
participação dos estudantes nas APNPs.

Art. 8ºOs estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 
institucionais e marcos legais correlatos, 
presenciais. 

Art. 9º Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
colegiados dos cursos, conselhos de classe e demais reuniões pedagógicas, ainda que de 
forma não presencial, com o suporte d
pedagógicas. Esses momentos são fundamentais para a avaliação das APNPs, do 
desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, const
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para o 
retorno às atividades presenciais, quando estas forem retomadas.

Art. 10 As Coordenações Técnico
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando 
ao atendimento acolhedor. Além disso, devem avaliar 
entre outras formas – os ganhos e as dificuldades vivenciadas em 
orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E 
DO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como 
será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme legislação vigente
bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de ensino 
dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada das 
atividades presenciais, com especial atençã
aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período de realização das 
APNPs. 

Art. 13 No retorno das atividades

I - acolhimento e reintegração de servidores,
forma de superar os impactos psicossociais e 
de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 
compartilhamento de experiências vivenciadas no período de distanciamento físico, 
incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de saúde 
e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no sentido de 
desenvolver o sentimento de pertencimento à instituição

SUGESTÃO: o acolhimento e reintegração, quando for possível o retorno presencial, 
deverá ser desenvolvido por toda comunidade escolar em um esforço coletivo de perceber 
as demandas de profissionais e alunos. Cabendo a 
sobre os protocolos sanitários. Aqueles campi que não tiverem condições de observar as 
regras sanitárias serão prioridades da reitoria para viabilizar os recursos e medidas 
necessárias para adequação 

II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
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Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que inviabilizam a 

ipação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8ºOs estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 
institucionais e marcos legais correlatos, em caso de retorno das atividades letivas 

Art. 9º Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
colegiados dos cursos, conselhos de classe e demais reuniões pedagógicas, ainda que de 
forma não presencial, com o suporte das direções de ensino e das coordenações técnico
pedagógicas. Esses momentos são fundamentais para a avaliação das APNPs, do 
desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para o 
retorno às atividades presenciais, quando estas forem retomadas. 

Art. 10 As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter um 
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando 
ao atendimento acolhedor. Além disso, devem avaliar – mediante relatos dos estudantes, 

os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 
orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E 
DO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária trabalhada 

para a substituição de carga horária presencial conforme legislação vigente
bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de ensino 
, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada das 

atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram dificuldades de 
aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período de realização das 

atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

ação de servidores, terceirizados, estudantes e famílias como 
forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento social. Trata
de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 

iências vivenciadas no período de distanciamento físico, 
incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de saúde 
e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no sentido de 

mento de pertencimento à instituição; 

o acolhimento e reintegração, quando for possível o retorno presencial, 
deverá ser desenvolvido por toda comunidade escolar em um esforço coletivo de perceber 
as demandas de profissionais e alunos. Cabendo a direção ou setor de saúde as orientações 
sobre os protocolos sanitários. Aqueles campi que não tiverem condições de observar as 
regras sanitárias serão prioridades da reitoria para viabilizar os recursos e medidas 

formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
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Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que inviabilizam a 

Art. 8ºOs estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 

etorno das atividades letivas 

Art. 9º Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
colegiados dos cursos, conselhos de classe e demais reuniões pedagógicas, ainda que de 

as direções de ensino e das coordenações técnico-
pedagógicas. Esses momentos são fundamentais para a avaliação das APNPs, do 
desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar os 

ruir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para o 

deverão manter um 
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando 

mediante relatos dos estudantes, 
função das APNPs, 

orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E 

As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
trabalho escolar e a carga horária trabalhada 

para a substituição de carga horária presencial conforme legislação vigente, 

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de ensino 
, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada das 

o aos estudantes que tiveram dificuldades de 
aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período de realização das 

presenciais, devem ser priorizadas as seguintes ações: 

estudantes e famílias como 
do distanciamento social. Trata-se 

de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 
iências vivenciadas no período de distanciamento físico, 

incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de saúde 
e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no sentido de 

o acolhimento e reintegração, quando for possível o retorno presencial, 
deverá ser desenvolvido por toda comunidade escolar em um esforço coletivo de perceber 

direção ou setor de saúde as orientações 
sobre os protocolos sanitários. Aqueles campi que não tiverem condições de observar as 
regras sanitárias serão prioridades da reitoria para viabilizar os recursos e medidas 

formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
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adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 
informar quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde mental do estudante, 
tendo em vista que períodos pós
existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 
conflitos e comportamentos agressivos, interferindo diretamente no processo de 
aprendizagem; 

III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que 
ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais;

SUGESTÃO: Considerando que as APNPs não serão aulas letivas não haverá necessidade 
dessa reposição, mas caso haja deverão ser orientadas pelo próprio docente com apoio da 
direção de ensino. 

IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, 
planejamento de atividades de revisão e recuperação 
período letivo corrente e/ou no próximo, 
programados nos diferentes componentes curriculares dos cursos
realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 
acadêmica do estudante;  

V - atividades e orientações voltadas à segurança
conforme normas e protocolos vigentes.

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em função 
da organização dos calendários acadêmicos.

SUGESTÃO: SUPRIMIR ESTE INCISO.

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de A
executada e registrada no Plano de Disciplina 
o preconizado no § 7º do art. 2º

Art. 14 Os cursos poderão organizar atividades pedagógica
interdisciplinares e transdisciplinares,
diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 
definido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.

Parágrafo único. As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, apoiadas 
pelas direções de ensino dos 
da carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos aos estudantes.

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e que 
não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o período de suspensão das 
atividades presenciais, desde que:

I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do pr
estudantes; 

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC;

III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e polité
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adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 
informar quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde mental do estudante, 

períodos pós-traumáticos podem intensificar problemas emocionais 
existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 
conflitos e comportamentos agressivos, interferindo diretamente no processo de 

tação aos estudantes para a realização das atividades práticas que 
das sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais;

Considerando que as APNPs não serão aulas letivas não haverá necessidade 
ição, mas caso haja deverão ser orientadas pelo próprio docente com apoio da 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de aprendiz
período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e finalização dos estudos 
programados nos diferentes componentes curriculares dos cursos, bem como para 
realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade acadêmica, 
conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em função 
calendários acadêmicos. 

SUGESTÃO: SUPRIMIR ESTE INCISO. 

º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em consonância com 
o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação simultânea de docentes de 
diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 

ido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 

Parágrafo único. As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, apoiadas 
campi, poderão organizar outras estratégias de atendimento 

que não acarretem prejuízos pedagógicos aos estudantes.

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e que 

não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o período de suspensão das 
atividades presenciais, desde que: 

I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem aos 

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC;

III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
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adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 
informar quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde mental do estudante, 

traumáticos podem intensificar problemas emocionais 
existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 
conflitos e comportamentos agressivos, interferindo diretamente no processo de 

tação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não foram 
das sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais; 

Considerando que as APNPs não serão aulas letivas não haverá necessidade 
ição, mas caso haja deverão ser orientadas pelo próprio docente com apoio da 

para subsidiar o 
e aprendizagem, no 

para continuidade e finalização dos estudos 
, bem como para 

realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 

sanitária da comunidade acadêmica, 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em função 

NPs será aquela 
consonância com 

s multidisciplinares, 
com a participação simultânea de docentes de 

diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 

Parágrafo único. As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, apoiadas 
, poderão organizar outras estratégias de atendimento 

que não acarretem prejuízos pedagógicos aos estudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e que 

não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o período de suspensão das 

aprendizagem aos 

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC; 

III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 

cnica das unidades curriculares; 
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V. a disciplina não configure como pré

Parágrafo único. O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será formalizado em 
ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a
de ensino do campus, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.

Art. 16 A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser desenvo
de forma não presencial; 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;

III. autorização para que conteúdos complementares de cunho prático sejam desenvolvidos 
posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de atividades 
extracurriculares. 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de 
serem realizadas de forma não presencial.

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para  2020.1, será disponibilizado um novo 
período de ajustes de disciplinas. 

Art. 18 A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos. 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno
do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária dos campi do IFRJ.

Art. 21Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão acesso 
à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem organizados 
e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e 
Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).

Parágrafo Único: Os campi
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 
pedagógicas institucionais e no

Art. 22 Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
período em que estiverem em vigor 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e
demais legislações correlatas. 

Parágrafo Único: Todo material 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem 
e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: 
um material pedagógico desenvo
divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser 
desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do 
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V. a disciplina não configure como pré-requisito para outra disciplina. 

Parágrafo único. O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será formalizado em 
ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção 

, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 16 A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser desenvo

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 

III. autorização para que conteúdos complementares de cunho prático sejam desenvolvidos 
de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de atividades 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de 
erem realizadas de forma não presencial. 

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para  2020.1, será disponibilizado um novo 
período de ajustes de disciplinas.  

Art. 18 A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno
do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 

do IFRJ. 

1Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão acesso 
à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem organizados 
e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação 
Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN). 

campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 
pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos. 

Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou webinários 
período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus direitos 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 

na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e
 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem 
e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: 
um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou 
divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser 
desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do 
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Parágrafo único. O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será formalizado em 
ser referendada pela direção 

Art. 16 A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas: 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser desenvolvidas 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos complementares de cunho prático sejam desenvolvidos 
de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de atividades 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de 

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para  2020.1, será disponibilizado um novo 

Art. 18 A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos.  

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização 

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 

1Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão acesso 
à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem organizados 

Inovação em Educação 

poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 

Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
ou webinários - durante o 
resguardados seus direitos 

individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 
na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e 

didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem 
e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: “Este é 

lvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou 
divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser 
desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do 
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IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas a

Art. 23 No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à Pró
reitoria de Extensão (PROE
Escola-Empresa (COIEE). 

Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos cursos, 
pelas direções de ensino e pelo colegiado do 
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rão ser aplicadas as penalidades legais vigentes

No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o atendimento ao 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à Pró
reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 

Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos cursos, 
pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, pela PROEN.
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s penalidades legais vigentes”. 

o atendimento ao 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à Pró-

X), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 

Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos cursos, 
ou, caso necessário, pela PROEN. 
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ANEXO IV – Contribuições dos NAPNEs

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, nos 
usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:

- a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que dispõe 
sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e 
garantia de padrão de qualidade;

- a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996
nacional; 

- a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;

- a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 2012, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio; 

- os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais e 
demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 
modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;

- a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronaví
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;

- a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019

- a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019;

- o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus;

- a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
Trabalho – MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, empregados, 
aprendizes e estagiários adolescentes;

- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alteraçõ
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 
de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 2020, 
que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 
anual, em razão da pandemia Covid

- a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre a 
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituições federais de 
ensino superior, enquanto durar a situaçã

- a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre as 
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Contribuições dos NAPNEs 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO –
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, nos 

suas atribuições legais e regimentais e considerando: 

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que dispõe 
sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e 

alidade; 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;

Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 2012, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais e 
ais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 

modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ; 

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui uma 
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional; 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

rrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

surto de 2019; 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus; 

18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, empregados, 

aprendizes e estagiários adolescentes; 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que estabelece 
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 
de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 2020, 
que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 

em razão da pandemia Covid-19; 

a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre a 
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituições federais de 
ensino superior, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre as 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

451 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
– IFRJ, nomeado 

em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, nos 

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que dispõe 
sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e 

, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; 

Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 2012, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais e 
ais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
19) constitui uma 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, empregados, 

es, que estabelece 
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 

Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 2020, 
que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 

a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre a 
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituições federais de 

oronavírus (Covid-19). 

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre as 
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aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 
situação de pandemia do novo corona

- Portaria 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 d
345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020;

- a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de Emergência 
do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações; 

 

Art. 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de 
não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, 
em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não P
visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente 
curricular, em seus respectivos Projetos Políticos dos Cursos (PPCs).

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferen
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares 
e/ou transdisciplinares, oportunizando à eq
do campus, manter contato com os estudantes e incentivá

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

Art. 2º Entende-se por Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) um 
atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que podem 
ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou 
não, no âmbito dos cursos do IFRJ,
completa dos estudantes nos 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 
realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceit
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o aumento 
das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.

§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 

I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;  

II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição

III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos conteúdos 
e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs;

IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;

V - evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da 

VI - configurar-se como uma estratégia de 

VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente físico 
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aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 
situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19); 

Portaria 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 

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; 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de Emergência 
do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações;  

RESOLVE: 

es institucionais para a realização de Atividades 
resenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, 

em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente 
curricular, em seus respectivos Projetos Políticos dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares 
e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da gestão pedagógica 

, manter contato com os estudantes e incentivá-los a permanecer nos estudos.

 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS -

se por Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) um 
atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que podem 
ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou 
não, no âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto persistirem restrições sanitárias para presença 
completa dos estudantes nos campi da Instituição, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o aumento 
das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  

ento social recomendado pelos órgãos de saúde;   

possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos conteúdos 
e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 

evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 

como uma estratégia de manutenção de recuperação de estudos e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente físico 
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aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 

Portaria 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 

e março de 2020, nº 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de Emergência 

tividades Pedagógicas 
resenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, 

resenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente 

cialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares 

uipe docente, com apoio da gestão pedagógica 
los a permanecer nos estudos. 

- APNPs 

se por Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) um conjunto de 
atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que podem 
ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou 

nitárias para presença 
lexibilidade e a 

autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 

os institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o aumento 

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos conteúdos 

recuperação de estudos e  

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente físico 
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do campus. 

§ 3º As atividades a que se referem esta
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 
oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenciais, na 
forma do que preveem outros 

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada 
direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares sob 
sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de
deverão ser descritas em Plano de Atividades 
período.A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de 
reunião de colegiado de curso
§ 5º As APNPs podem ou não
comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das atividades 
por meio físico e/ou virtual. 

§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto p
reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de forma 
disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, devem ser 
organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e 
sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de aplicação da 
presente Resolução. 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total sema
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência às 
atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar 
APNPs, com base nestas diretrizes.

§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% 
totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e das possibilidades de 
uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem satisfatórias 
para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientaç
autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
semanal poderá ser diminuída progressivamente.

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas que 
não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
reprogramados para reposição quando for possível o retorno às atividades presenciais, ou 
ofertados em outros component
de cada curso, no semestre corrente ou no próximo.

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos coleg
conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 12ºOs estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões justificadas 
nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou
apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso, com o apoio de 
equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros) terão o direito a um plano 
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tividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 
oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenciais, na 

documentos normativos, em caráter regular. 

o docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares sob 

sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as qu
deverão ser descritas em Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1) específicas para o 

opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de 
reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN.

não ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das atividades 

º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, mediante 
reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de forma 
disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, devem ser 

de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e 
sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de aplicação da 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total sema
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência às 
atividades assíncronas nas mais diferentes mídias. 

s de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento 

as diretrizes. 

Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% 
totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e das possibilidades de 
uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem satisfatórias 
para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientaç
autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
semanal poderá ser diminuída progressivamente. 

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas que 
s por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 

suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
reprogramados para reposição quando for possível o retorno às atividades presenciais, ou 
ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura curricular 
de cada curso, no semestre corrente ou no próximo. 

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 
conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 12ºOs estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões justificadas 
nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra razão 
apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso, com o apoio de 
equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros) terão o direito a um plano 
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estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 
oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenciais, na 

juntamente com a 
avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares sob 

APNPs, as quais 
APNPs (Anexo 1) específicas para o 

opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de 
, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN. 

ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das atividades 

elos professores, mediante 
reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de forma 
disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, devem ser 

de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e 
sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de aplicação da 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência às 

s de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
o planejamento periódico das 

Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% da 
totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e das possibilidades de 
uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem satisfatórias 
para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de 
autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas que 
s por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 

suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
reprogramados para reposição quando for possível o retorno às atividades presenciais, ou 

es curriculares, em consonância com a estrutura curricular 

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
iados de curso e/ou 

conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias.  

§ 12ºOs estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões justificadas 
por outra razão 

apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso, com o apoio de 
equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros) terão o direito a um plano 
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de estudos individualizado elaborado 
apoio da equipe multiprofissional e aprovado

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual às 
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação d
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 
semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

     § 14º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de planos 
de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao projeto 
pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos profissionais, às 
Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de mesma 
diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 
profissionais de estágio. 

Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nes

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais p
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem (AVEA).  

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:

I - reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 
considerando as APNPs que passarem a ser realizadas;

II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e 
os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade 
virtual;  

III - postagem obrigatória do Plano de Atividades 
informações acadêmicas no SIGAA para a
plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e recu
serem utilizados, indicando o 
planejado para o desenvolvimento das atividades presenciais;

IV - orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 
objetivos da disciplina e como serão avaliadas;

V - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis na 
internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 
devidamente identificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e 
demais normas e legislações correlatas); 

VI - proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de lei
testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem mediação 
tecnológica, desde que seja possível disponibilizá
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de estudos individualizado elaborado pelo(s) docente(s) regente(s) das APNPs, com 
apoio da equipe multiprofissional e aprovadopelo colegiado de curso. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual às 
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação d
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 
semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19. 

§ 14º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
ados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de planos 

de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao projeto 
pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos profissionais, às 

cionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de mesma 
ão deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 

º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
previstos nestas diretrizes. 

omo instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais p
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 

procedimentos gerais: 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 
as APNPs que passarem a ser realizadas; 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e 
os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade 

do Plano de Atividades – APNPs da disciplina e demais 
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo docente do 
plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e recursos tecnológicos a 

que será diferente nas APNPs em relação ao que havia sido 
planejado para o desenvolvimento das atividades presenciais; 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 
objetivos da disciplina e como serão avaliadas; 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis na 
internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 

vidamente identificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e 
demais normas e legislações correlatas);  

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, resumos, 
testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem mediação 
tecnológica, desde que seja possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e 
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) das APNPs, com 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual às 
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de 
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 

§ 14º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
ados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de planos 

de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao projeto 
pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos profissionais, às 

cionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, 
ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de mesma 
ão deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 

º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

omo instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e 
os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade 

APNPs da disciplina e demais 
estudantes pelo docente do 

rsos tecnológicos a 
que será diferente nas APNPs em relação ao que havia sido 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis na 
internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 

vidamente identificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e 

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
tura, listas de exercícios, resenhas, resumos, 

testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem mediação 
s aos estudantes neste período e 
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garantindo-se o registro no módulo 

VII - realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação sobre 
como desenvolver as atividades propostas nas ferram

VIII - para as atividades síncronas, as APNPs o
a turma está regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos desde 
que haja acordo entre todos os estudantes e o docente; e

IX - retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumpriment
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem.

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e institucionais de 
conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes possam 
assistir a qualquer tempo. 

§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como 
defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de discipli
entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que permitam 
gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponi
para os casos de estudantes sem acesso à internet, observando
72 horas para início do prazo das atividades.

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes para o 
desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando as 
condições de logística e de pessoal do 
entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 
disponibilização da estrutura de informática do 
normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Art. 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
propostas, referentes ao período da realização das atividades não presenciais de ensino.

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente e 
mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também de 
avaliação presencial posterior, em caso de retorno presen

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos 
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA.

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 
instrumentos variados e a distribuição das 
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§3º Recomenda-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas (pesquisa, 
lista de exercícios, debate em fóruns, res
etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de avaliação de 
aprendizagem. 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, estes 
devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser assegurado que 
possam ser entregues em prazo definido no calendário acadêmico.
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se o registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação sobre 
como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário em que 
a turma está regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos desde 
que haja acordo entre todos os estudantes e o docente; e 

retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumpriment
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem.

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e institucionais de 
onduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes possam 

º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação e 
defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), 
entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que permitam 
gravação e disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual - SIGAA.

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e impresso 
para os casos de estudantes sem acesso à internet, observando-se antecedência mínima de 
72 horas para início do prazo das atividades. 

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes para o 
nvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando as 

condições de logística e de pessoal do campus, analisar a viabilidade para garantir a 
entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 

ibilização da estrutura de informática do campus, entre outros,  considerando as 
normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Art. 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
es ao período da realização das atividades não presenciais de ensino.

º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente e 

cordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também de 
avaliação presencial posterior, em caso de retorno presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizag
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA.

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 
instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas (pesquisa, 
lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa conceitual, 
etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de avaliação de 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, estes 
dificuldades encontradas e deverá ser assegurado que 

s em prazo definido no calendário acadêmico. 
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Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação sobre 

correrão exclusivamente no horário em que 
a turma está regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos desde 

retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das APNPs, 
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem. 

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e institucionais de 
onduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes possam 

chats, aulas em tempo real,  apresentação e 
nas, projetos integradores (PI), 

entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que permitam 
SIGAA. 

bilizado no AVEA e impresso 
se antecedência mínima de 

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes para o 
nvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando as 

, analisar a viabilidade para garantir a 
entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 

, entre outros,  considerando as 

Art. 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
es ao período da realização das atividades não presenciais de ensino. 

º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente e 

cordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também de 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 

previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 
atividades avaliativas de modo a evitar a 

concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas (pesquisa, 
enha, resumo, diário de bordo, mapa conceitual, 

etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de avaliação de 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, estes 
dificuldades encontradas e deverá ser assegurado que as atividades 
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§ 5ºCom relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibil
docente(s) regentes das APNPs, com apoio da CoTP e do NAPNE.

§ 6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de prom
entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos diferentes componentes, 
considerando o contexto do isolamento social.

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliaç
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de 
graduação.   

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de recuperação paralela para os 
estudantes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

§ 9º  Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno das 
atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 
acolhimento, avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 
aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvimento das APNPs.

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA
e subsequência ao Ensino Médio,
estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas, 
considerando os tempos, os espaços e as identidades
singularidades dessas modalidade
atividades e das estratégias de recuperação, quando necessário.

Art. 7º Quandoforidentificada
APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude 
docente, junto à coordenação de curso, 
planos de estudos individualizados, 
fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem, ao 
professor e ao coordenador do curs
dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8ºOs estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 
institucionais e marcos legais correlatos, 
presenciais. 

Art. 9º Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
colegiados dos cursos, conselhos de 
forma não presencial, com o suporte das direções de ensino e das coordenações técnico
pedagógicas. Esses momentos são fundamentais 
desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analis
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
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§ 5ºCom relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 

individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas 
docente(s) regentes das APNPs, com apoio da CoTP e do NAPNE. 

§ 6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, também, as 
especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a articulação 
entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos diferentes componentes, 
considerando o contexto do isolamento social. 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de 

com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de recuperação paralela para os 
estudantes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

§ 9º  Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno das 
atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 

diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 
aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvimento das APNPs. 

º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados em concomitância 
e subsequência ao Ensino Médio,recomenda-se que as APNPs estejam alinhadas àquelas 
estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas, 
considerando os tempos, os espaços e as identidades dos educandos, bem como as 

modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das 
atividades e das estratégias de recuperação, quando necessário. 

identificada a existência de estudantes que não estejam part
APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de suas especificidades

coordenação de curso, ecom o apoio da CoTP e do NAPNE, definir 
planos de estudos individualizados, para a organização das atividades dos alu
fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando-se as medidas de 
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem, ao 
professor e ao coordenador do curso, suas especificidades que inviabilizam a participação 

Art. 8ºOs estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 

ucionais e marcos legais correlatos, em caso de retorno das atividades letivas 

Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
onselhos de classe e demais reuniões pedagógicas, a

forma não presencial, com o suporte das direções de ensino e das coordenações técnico
. Esses momentos são fundamentais para a avaliação das APNPs, do 

desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analis
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
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§ 5ºCom relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
idades de adaptação das mesmas pelo(s) 

se considerar, também, as 
over a articulação 

entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos diferentes componentes, 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
ão global e qualitativa do estudante no período letivo, 

aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de 

com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de recuperação paralela para os 
estudantes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 

§ 9º  Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno das 
atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 

diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 

º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
sos ofertados em concomitância 

se que as APNPs estejam alinhadas àquelas 
estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas, 

dos educandos, bem como as 
de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das 

a existência de estudantes que não estejam participando das 
de suas especificidades, caberá ao 

a CoTP e do NAPNE, definir 
das atividades dos alunose 

se as medidas de 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem, ao 
que inviabilizam a participação 

Art. 8ºOs estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 

em caso de retorno das atividades letivas 

Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
lasse e demais reuniões pedagógicas, ainda que de 

forma não presencial, com o suporte das direções de ensino e das coordenações técnico-
para a avaliação das APNPs, do 

desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 



Pró

 

continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para o 
retorno às atividades presenciais, quando estas forem retomadas.

Art. 10 As Coordenações Técnico
de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando ao 
atendimento acolhedor. Além disso, devem
outras formas – os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando 
os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁR
DO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como 
será utilizada para a substituição
bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas 
das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram dificuldades 
de aprendizagem, entre outras especificidades, durante o período de realização das APNPs.

Art. 13 No retorno das atividades

I - acolhimento e reintegração de servidores,
forma de superar os impactos psicossociais e 
de propiciar um tempo inicial para acolhida, cont
compartilhamento de experiências vivenciadas no período de distanciamento físico, 
incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de saúde e 
de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estu
desenvolver o sentimento de pertencimento à instituição;

II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de 
quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde mental do estudante, tendo em 
vista que períodos pós-traumáticos podem intensificar problemas emocionais existentes e 
favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de co
comportamentos agressivos, interferindo diretamente no processo de aprendizagem;

III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que 
ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão d

IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, 
planejamento de atividades de revisão e recuperação 
período letivo corrente e/ou no próximo, 
programados nos diferentes componentes curriculares dos cursos
realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 
acadêmica do estudante;  

V - atividades e orientações voltadas à segurança
conforme normas e protocolos vigentes.

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em função 
da organização dos calendários acadêmicos.

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
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continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para o 
retorno às atividades presenciais, quando estas forem retomadas. 

As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campideverão manter um canal 
de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando ao 

r. Além disso, devem avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando 

os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E 
DO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária trabalhada 

para a substituição de carga horária presencial conforme legislação vigente, 
bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs, NAPNE
, elaborar planos de ações com atividades específicas 

das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram dificuldades 
de aprendizagem, entre outras especificidades, durante o período de realização das APNPs.

atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias como 
forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento social. Trata
de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 
compartilhamento de experiências vivenciadas no período de distanciamento físico, 
incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de saúde e 
de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no sentido de 
desenvolver o sentimento de pertencimento à instituição; 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e informar 
quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde mental do estudante, tendo em 

traumáticos podem intensificar problemas emocionais existentes e 
favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, conflitos e 
comportamentos agressivos, interferindo diretamente no processo de aprendizagem;

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que 
das sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais;

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de aprendizagem, no 
período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e finalização dos estudos 
programados nos diferentes componentes curriculares dos cursos, bem como para 
realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade acadêmica, 
conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em função 
da organização dos calendários acadêmicos. 

º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
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continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para o 

deverão manter um canal 
de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando ao 

mediante relatos dos estudantes, entre 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando 

 

IA LETIVA E 

As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
trabalho escolar e a carga horária trabalhada 

de carga horária presencial conforme legislação vigente, 

NAPNE e das direções 
para a retomada 

das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram dificuldades 
de aprendizagem, entre outras especificidades, durante o período de realização das APNPs. 

rizadas as seguintes ações: 

estudantes e famílias como 
do distanciamento social. Trata-se 
emplando espaços de escuta e 

compartilhamento de experiências vivenciadas no período de distanciamento físico, 
incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de saúde e 

dantes ingressantes, no sentido de 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
sensibilizar e informar 

quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde mental do estudante, tendo em 
traumáticos podem intensificar problemas emocionais existentes e 

ncentração, conflitos e 
comportamentos agressivos, interferindo diretamente no processo de aprendizagem; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não foram 
as aulas presenciais; 

para subsidiar o 
e aprendizagem, no 
lização dos estudos 
, bem como para 

realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 

nitária da comunidade acadêmica, 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em função 

NPs será aquela 



Pró

 

executada e registrada no Plano de Disciplina 
o preconizado no § 7º do art. 2º

Art. 14 Os cursos poderão organizar atividades pedagógica
interdisciplinares e transdisciplinares,
diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 
definido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.

Parágrafo único. As coordenações de curso, junt
pelas direções de ensino dos c
carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos aos estudantes

 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e que 
não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o período de suspensão das 
atividades presenciais, desde que:

I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino
estudantes; 

II. não altere a carga horária dos componentes curricula

III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;

V. a disciplina não configure como pré

Parágrafo único. O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será formalizado em 
ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção 
de ensino do campus, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.

Art. 16 A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser desenvolvidas 
de forma não presencial; 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, qu
adiamento de disciplinas práticas;

III. autorização para que conteúdos complementares de cunho prático sejam desenvolvidos 
posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de atividades 
extracurriculares. 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de 
serem realizadas de forma não presencial.

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para  2020.1, se
período de ajustes de disciplinas. 

Art. 18 A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos. 
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executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em consonância com 
o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 
sciplinares, com a participação simultânea de docentes de 

diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 
definido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 

As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, apoiadas 
campi, poderão organizar outras estratégias de atendimento da 

carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos aos estudantes

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e que 

das de forma não presencial,  durante o período de suspensão das 
atividades presenciais, desde que: 

I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem aos 

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC;

III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;

V. a disciplina não configure como pré-requisito para outra disciplina. 

Parágrafo único. O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será formalizado em 
ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção 

, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

organização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser desenvolvidas 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, qu
adiamento de disciplinas práticas; 

III. autorização para que conteúdos complementares de cunho prático sejam desenvolvidos 
posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de atividades 

. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de 
serem realizadas de forma não presencial. 

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para  2020.1, será disponibilizado um novo 
período de ajustes de disciplinas.  

Art. 18 A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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consonância com 

s multidisciplinares, 
com a participação simultânea de docentes de 

diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 

amente com docentes e a CoTP, apoiadas 
, poderão organizar outras estratégias de atendimento da 

carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos aos estudantes. 

DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e que 

das de forma não presencial,  durante o período de suspensão das 

aprendizagem aos 

res prevista no PPC; 

III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

Parágrafo único. O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será formalizado em 
ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção 

organização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas: 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser desenvolvidas 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos complementares de cunho prático sejam desenvolvidos 
posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de atividades 

. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de 

rá disponibilizado um novo 

Art. 18 A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos.  



Pró

 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização do 
cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária dos campi do IFRJ.

Art. 21Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão acesso 
à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem o
e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação 
Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).

Parágrafo Único: Os campi
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em 
pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos.

Art. 22 Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
período em que estiverem em vigor 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Inter
demais legislações correlatas. 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e 
de voz, mediante a seguinte orientação disponib
material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou 
divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser 
desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de seu aut
IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas a

Art. 23 No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junt
reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração Escola
Empresa (COIEE). 

Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pel
pelas direções de ensino e pelo colegiado do 

 

Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020.

ANEXO I 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: 

COMPONENTE CURRICULAR: 

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA:

NOME E CONTATO DO DOCENTE:

2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS

Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização do 
cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
o e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 
do IFRJ. 

1Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão acesso 
à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem o
e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação 
Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN). 

campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 
pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos. 

Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou webinários 
período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus direitos 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 

na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Inter
 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e 
de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: 
material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou 
divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser 
desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de seu aut

poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes

No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o atendimento ao 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junt
reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração Escola

Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados
nsino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, pela PROEN.

Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020. 

ANEXO I – PLANO DE DISCIPLINA – APNP 

 

TURMA: ANO/SEMESTRE LETIVO:

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: CARGA HORÁRIA TOTAL DAS APNPs:

CONTATO DO DOCENTE: 

2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS

Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
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Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização do 

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
o e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 

1Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão acesso 
à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem organizados 
e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação 

poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
consonância com as demais orientações 

Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
ou webinários - durante o 

terão resguardados seus direitos 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 

na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e 

ilizada em todos os materiais: “Este é um 
material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou 
divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser 
desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do 

s penalidades legais vigentes”. 

o atendimento ao 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à Pró-
reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração Escola-

legiados dos cursos, 
so necessário, pela PROEN. 

 

ANO/SEMESTRE LETIVO: 

CARGA HORÁRIA TOTAL DAS APNPs: 

2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
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elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, documentários, 
podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. Neste campo é 
imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara e objetiva, trazendo 
informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está sendo solicitado. 
Destacamos também a impo
produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, mapas mentais, textos 
orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, buscando adaptar os conteúdos 
para estudo remoto, garantindo a acessib
educacionais específicas.

CONTEÚ
DO 

OBJETIVO 
DE 

APRENDIZ
AGEM 

RELACION
ADO 

ATIVIDAD

FORMAS 

INTERAÇ

Descrição 
dos 
conteúdos a 
serem 
estudados 
no 
respectivo 
período 

Identificação 
do objetivo 
de 
aprendizage
m que o 
conteúdo 
busca 
desenvolver 

Identificaçã
o da 
atividade a 
ser 
desenvolvid
a e a forma 
de mediação 
(ex.: chat, 
aula virtual, 
lista de 
exercícios, 
etc)

3. CONTEÚDO REFERENCIADO E

Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a 
das atividades propostas. 

4. AVALIAÇÃO 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro e 
enviar para o email do professor a
no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações devem seguir as 
orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais normativas legais.

 

5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES

Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, chats, e
mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários específicos.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
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elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 

atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, documentários, 
...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. Neste campo é 

imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara e objetiva, trazendo 
informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está sendo solicitado. 
Destacamos também a importância de utilizar variados instrumentos, inclusive 
produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, mapas mentais, textos 
orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, buscando adaptar os conteúdos 

garantindo a acessibilidade aos alunos com necessidades 
educacionais específicas. 

ATIVIDAD
E E 

FORMAS 
DE 

INTERAÇ
ÃO 

CARGA 
HORÁRIA DA 

APNPs 

CARGA 
HORÁRIA 

PARA 
ORIENTAÇÕ

ES AO 
ESTUDANTE 

SOBRE A 
APNP

Identificaçã
o da 
atividade a 
ser 
desenvolvid
a e a forma 
de mediação 
(ex.: chat, 
aula virtual, 
lista de 
exercícios, 
etc) 

Identificação da 
carga horária de 
aulas 
correspondente 
aos conteúdos e 
objetivos de 
aprendizagem a 
serem 
desenvolvidos 

Identificação 
da carga 
horária 
destinada ao 
atendimento ao 
aluno com 
relação à 
APNP 
proposta.

REFERENCIADO E CRONOGRAMA 

Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro e 
enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário disponível 
no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações devem seguir as 
orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais normativas legais.

5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

entificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, chats, e
mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários específicos.
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transmissões ao vivo/lives, 
atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, documentários, 

...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. Neste campo é 
imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara e objetiva, trazendo 
informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está sendo solicitado. 

rtância de utilizar variados instrumentos, inclusive 
produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, mapas mentais, textos 
orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, buscando adaptar os conteúdos 

ilidade aos alunos com necessidades 

CARGA 
HORÁRIA 

PARA 
ORIENTAÇÕ

ES AO 
ESTUDANTE 

SOBRE A 
APNP 

REGISTRO 
DE 

PARTICIPAÇ
ÃO DOS 

ESTUDANTE
S 

Identificação 

destinada ao 
atendimento ao 
aluno com 
relação à 

proposta. 

Inferida a partir 
da realização 
das atividades 
entregues (por 
meio digital 
durante o 
período de 
suspensão das 
aulas ou ao 
final, com 
apresentação 
digital ou 
física) 

Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a realização 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro e 

té o dia __/__; Responder ao questionário disponível 
no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações devem seguir as 
orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais normativas legais. 

entificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, chats, e-
mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários específicos. 
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ANEXO V – CBEL - Contribuições da Comunidade Acadêmica

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, nos 
usos de suas atribuições legais e regimentais e consid
- a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que dispõe 
sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e 
garantia de padrão de qualidade;
- a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996
nacional; 
- a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio 
- a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 2012, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio; 
- os projetos pedagógicos, regulamentos 
demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 
modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;
- a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;
- a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência e
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019
- a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância in
coronavírus responsável pelo surto de 2019;
- o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus;
- a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
Trabalho – MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, empregados, 
aprendizes e estagiários adolescentes;
- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que estabelece 
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 
de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 2020, 
que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades pedagógicas não presenciais 
anual, em razão da pandemia Covid
- a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituiçõe
ensino superior, enquanto durar a situação de pandemia do 
- a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre as 
aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médi
situação de pandemia do novo coronavírus (Covid
- Portaria 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 
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ontribuições da Comunidade Acadêmica 

CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO –
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, nos 
usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando: 

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que dispõe 
sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e 
garantia de padrão de qualidade; 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;
a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 2012, 

que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais e 
demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 
modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ; 

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
inindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui uma 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional; 
a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

al decorrente do coronavírus; 
a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 

MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, empregados, 
aprendizes e estagiários adolescentes; 

ria 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que estabelece 
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 

i nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 2020, 

que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 
anual, em razão da pandemia Covid-19; 

a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituiçõe
ensino superior, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre as 
aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 
situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19); 

Portaria 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 
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CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
– IFRJ, nomeado 

em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, nos 

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que dispõe 
sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e 

, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

de estudantes; 
a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 2012, 

que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

institucionais, diretrizes curriculares nacionais e 
demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
19) constitui uma 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
m Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
ternacional decorrente do 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, empregados, 

ria 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que estabelece 
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 2020, 
que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de 

para fins de cumprimento da carga horária mínima 

a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituições federais de 

oronavírus (Covid-19). 
a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre as 

o, enquanto durar a 

Portaria 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 
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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;
- a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de Emergência 
do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orien

Art. 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de 
não Presenciais (APNPs) e para o 
em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de

Repensar a APNP necessariamente como atendimento da CH letiva, podendo se 
constituir em atividades de pesquisa e/ou extensão, não imperiosamente substitutivas, 
mas adicionais, de acolhimento, de complementação, interlocução com a comunidade e 
manutenção de vínculo com a instituição.

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente 
curricular, em seus respectivos Projetos 
A educação vai muito além do foco no conteúdo e uma aula ou atividade também vai 
além do artefato curricular como videoaula, apostila, conferência ou outros. É necessário 
pensar que a educação não presencial também pressupõe diá
colaborativa, interatividade e isso não se resume ao conteúdo. Ideal é alternar o foco, em 
alguns momentos nos estudantes, em outros no professor, no material didático, nas 
atividades interativas, no ambiente e não em um único ator. Então 
ofertar conteúdo soou muito estranho e reducionista perto das possibilidades da 
educação até por meio das tecnologias digitais.

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares 
e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da gestão pedagógica 
do campus, manter contato com os estudantes e incentivá

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

Art. 2º Entende-se por Atividades 
atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que podem 
ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de 
não, no âmbito dos cursos do IFRJ,
presença completa dos estudantes nos 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 
realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o aumento 
das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.

§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 

I - viabilizar o isolamento social

II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição

III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 
e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs;

IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
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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; 
a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de Emergência 

do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações;  
RESOLVE: 

es institucionais para a realização de Atividades 
resenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, 

em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

Repensar a APNP necessariamente como atendimento da CH letiva, podendo se 
constituir em atividades de pesquisa e/ou extensão, não imperiosamente substitutivas, 
mas adicionais, de acolhimento, de complementação, interlocução com a comunidade e 

nutenção de vínculo com a instituição. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente 

curricular, em seus respectivos Projetos Políticos dos Cursos (PPCs). 
A educação vai muito além do foco no conteúdo e uma aula ou atividade também vai 
além do artefato curricular como videoaula, apostila, conferência ou outros. É necessário 
pensar que a educação não presencial também pressupõe diálogo, construção 
colaborativa, interatividade e isso não se resume ao conteúdo. Ideal é alternar o foco, em 
alguns momentos nos estudantes, em outros no professor, no material didático, nas 
atividades interativas, no ambiente e não em um único ator. Então a APNP visando 
ofertar conteúdo soou muito estranho e reducionista perto das possibilidades da 
educação até por meio das tecnologias digitais. 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
m a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 

com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares 
e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da gestão pedagógica 

manter contato com os estudantes e incentivá-los a permanecer nos estudos.

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS -

tividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) um conjunto de 
atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que podem 
ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de 
não, no âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto persistirem restrições sanitárias para 
presença completa dos estudantes nos campi da Instituição, respeitando a f
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 

deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o aumento 

das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  

isolamento social (distanciamento) recomendado pelos órgãos de saúde;

possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 

oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 
e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 
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19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de Emergência 

tividades Pedagógicas 
atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, 

Repensar a APNP necessariamente como atendimento da CH letiva, podendo se 
constituir em atividades de pesquisa e/ou extensão, não imperiosamente substitutivas, 
mas adicionais, de acolhimento, de complementação, interlocução com a comunidade e 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente 

A educação vai muito além do foco no conteúdo e uma aula ou atividade também vai 
além do artefato curricular como videoaula, apostila, conferência ou outros. É necessário 

logo, construção 
colaborativa, interatividade e isso não se resume ao conteúdo. Ideal é alternar o foco, em 
alguns momentos nos estudantes, em outros no professor, no material didático, nas 

a APNP visando 
ofertar conteúdo soou muito estranho e reducionista perto das possibilidades da 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
m a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 

com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares 
e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da gestão pedagógica 

los a permanecer nos estudos. 

- APNPs 

resenciais (APNPs) um conjunto de 
atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que podem 
ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou 

ersistirem restrições sanitárias para 
a flexibilidade e a 

autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 

deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o aumento 

nciamento) recomendado pelos órgãos de saúde; 

oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos conteúdos 
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V - evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;

VI - configurar-se como uma estratégia de 

VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 
físico do campus. 

Para pensar e sugerir – (YouTube, WhatsApp, Vimeo, e
possibilidade de inclusão destas plataformas para as ati

§ 3º As atividades a que se referem esta
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 
oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenc
forma do que preveem outros 
§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada 
direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares sob 
sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as qu
deverão ser descritas em Plano de Atividades 
período.A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente 
organização disso? e os docentes q optarem por não utilizar as APNPs, vão fazer como? 
Como se dará a organização no futuro em termos de férias docentes e discentes, por 
exemplo, considerando a possibilidade das duas realidades?)
reunião de colegiado de curso
em prazo para o desenvolvimento e a necessidade dos equipmentos de uso individual para 
a construção dos conteúdos) 

§ 5º As APNPs podem ou não
comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos das atividades 
por meio físico e/ou virtual. (revisão de redação, porque nos parece tudo e nada ao mesmo 
tempo)(no caso de viabilizar o acesso por meio físico, quais estrat
para assegurar a segurança de discentes e servidores?)

§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, mediante 
reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de forma 
disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, devem ser 
organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e 
sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de aplic
presente Resolução.(Como essa adequação será medida? A DTEIN poderia emitir uma 
orientação de boas práticas, de forma que alguns não extrapolem ou realizem práticas 
inadequadas ao contexto.) 
§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a car
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs 
atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.
primeiro pelo tempo cronológico a distância ser diferente do presencial e um estudante que 
tenha CH de 20h semanais, não vai passar 20h olhando para um computador ou impresso 
estudando, além de não ser producente, ocasiona 
dele e o que é realizável) 

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar 
APNPs, com base nestas dir
chefias imediatas) 
§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 
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evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 

como uma estratégia de manutenção de recuperação de estudos; e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 

(YouTube, WhatsApp, Vimeo, e-mail) – teremos que ver a 
possibilidade de inclusão destas plataformas para as atividades. 

tividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 
oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenc

documentos normativos, em caráter regular. 
o docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 

avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares sob 
regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as qu

deverão ser descritas em Plano de Atividades – APNPs (Anexo 1) específicas para o 
opção por APNPs deve ser registrada pelo docente (e como vai se dar a 

disso? e os docentes q optarem por não utilizar as APNPs, vão fazer como? 
Como se dará a organização no futuro em termos de férias docentes e discentes, por 
exemplo, considerando a possibilidade das duas realidades?) nominalmente em ata de 

iado de curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN. 
em prazo para o desenvolvimento e a necessidade dos equipmentos de uso individual para 

não ser mediadas por tecnologias digitais de in
e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos das atividades 

(revisão de redação, porque nos parece tudo e nada ao mesmo 
(no caso de viabilizar o acesso por meio físico, quais estratégias seriam tomadas 

para assegurar a segurança de discentes e servidores?) 

º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, mediante 
reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de forma 
disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, devem ser 

forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e 
sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de aplic

(Como essa adequação será medida? A DTEIN poderia emitir uma 
orientação de boas práticas, de forma que alguns não extrapolem ou realizem práticas 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência às 
atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.(Essa equivalência é problemática, 
primeiro pelo tempo cronológico a distância ser diferente do presencial e um estudante que 
tenha CH de 20h semanais, não vai passar 20h olhando para um computador ou impresso 
estudando, além de não ser producente, ocasiona uma discrepância entre o que é pedido 

º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento 

as diretrizes. (mais autonomia para o docente, sobrecarga das 

Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 
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ação de estudos; e  

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 

teremos que ver a 

estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 
oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenciais, na 

juntamente com a 
avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares sob 

regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as quais 
APNPs (Anexo 1) específicas para o 

(e como vai se dar a 
disso? e os docentes q optarem por não utilizar as APNPs, vão fazer como? 

Como se dará a organização no futuro em termos de férias docentes e discentes, por 
nominalmente em ata de 

, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN. (será pensado 
em prazo para o desenvolvimento e a necessidade dos equipmentos de uso individual para 

ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos das atividades 

(revisão de redação, porque nos parece tudo e nada ao mesmo 
égias seriam tomadas 

º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, mediante 
reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de forma 
disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, devem ser 

forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e 
sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de aplicação da 

(Como essa adequação será medida? A DTEIN poderia emitir uma 
orientação de boas práticas, de forma que alguns não extrapolem ou realizem práticas 

ga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 

propostas, devendo o docente dar preferência às 
ssa equivalência é problemática, 

primeiro pelo tempo cronológico a distância ser diferente do presencial e um estudante que 
tenha CH de 20h semanais, não vai passar 20h olhando para um computador ou impresso 

uma discrepância entre o que é pedido 

º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
o planejamento periódico das 

(mais autonomia para o docente, sobrecarga das 

Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% (A 
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substituição integral é uma proposta contrária até aos pressupostos da educação a distância 
(se formos levar a esse extremo) que prevêem encontros presenciais ao longo do processo 
formativo, sem contar os problemas para inclusão digital, desigualdade social, os inerentes 
à realidade de uma pandemia, dificuldades de aprendizagem e outros que são 
desconsiderados ao esgotar a ambiência de um componente ou a reunião interdisciplinar de 
componentes curriculares de forma não presencial. Minha sugestão é avaliar casos e para 
aqueles estudantes que continuarão na instituição no retorno do presencial, proporci
retomada da disciplina.)da totalidade da sua carga horária, a depender das condições 
sanitárias e das possibilidades de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as 
condições se tornem satisfatórias para um retorno presencial, sem riscos à sa
fundamentadas por orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento 
científico, a carga horária de APNPs semanal poderá ser diminuída progressivamente. 
Obs.: As APNPs serão associadas e/ou complementares aos conteúdos e não substitut
das disciplinas curriculares obrigatórias 

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas que 
não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no p
suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
reprogramados para reposição quando for possível o retorno às atividades presenciais, ou 
ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutur
de cada curso, no semestre corrente ou no próximo.
que envolvem as disciplinas teórico e teórico práticas, tendo em vista que as experiências 
nos ambientes e as discuções são de extrema importância para o de
conhecimento. Podemos tomar como exemplo, o manuseio, as experiências e a busca das 
soluções nos levam em conjunto e em grupo a construção dos saberes.

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 
conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 
Serão para todos os cursos ??? Podemos tomar como exemplo, os cursos do campus 
Belford Roxo que são técnicos e com duração de um ano. Solicitamos que neste item 
deverá ser colocado as especificações que deixem claro as medidas adotadas em lei e os 
percentuais mínimos por cursos.

 § 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propos
nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra razão 
apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoio de 
equipe multiprofissional (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  ter
de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso. 
questão do plano de estudo individualizado, tendo em vista que poderíamos ter um número 
considerável de alunos dependendo do campus, cursos e a
individuais de acessibilidade. Ressaltamos ainda a importância dos Núcleos nestas ações 
de apoio a construção e acompanhamento das atividades. Podemos ainda lembrar que em 
vários campi não se tem todos os profissionais nas
necessidade destes profissionais nos campi e implementação do AEE.
 § 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual às 
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de 
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 
semestres letivos impactados pela pandemia de 
documento, pois o impacto da Covid
imaginar, abrindo um precedente para reflexos diversos nos currículos e ações do 
desgoverno, dependendo dos usos que serão feitos.)
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substituição integral é uma proposta contrária até aos pressupostos da educação a distância 

formos levar a esse extremo) que prevêem encontros presenciais ao longo do processo 
formativo, sem contar os problemas para inclusão digital, desigualdade social, os inerentes 
à realidade de uma pandemia, dificuldades de aprendizagem e outros que são 

nsiderados ao esgotar a ambiência de um componente ou a reunião interdisciplinar de 
componentes curriculares de forma não presencial. Minha sugestão é avaliar casos e para 
aqueles estudantes que continuarão na instituição no retorno do presencial, proporci

da totalidade da sua carga horária, a depender das condições 
sanitárias e das possibilidades de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as 
condições se tornem satisfatórias para um retorno presencial, sem riscos à sa
fundamentadas por orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento 
científico, a carga horária de APNPs semanal poderá ser diminuída progressivamente. 
Obs.: As APNPs serão associadas e/ou complementares aos conteúdos e não substitut
das disciplinas curriculares obrigatórias – pensar na possibilidade da disciplina ser eletiva.

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas que 
não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no p
suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
reprogramados para reposição quando for possível o retorno às atividades presenciais, ou 
ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutur
de cada curso, no semestre corrente ou no próximo.Obs.: Temos que repensar as questões 
que envolvem as disciplinas teórico e teórico práticas, tendo em vista que as experiências 
nos ambientes e as discuções são de extrema importância para o desenvolvimento do 
conhecimento. Podemos tomar como exemplo, o manuseio, as experiências e a busca das 
soluções nos levam em conjunto e em grupo a construção dos saberes. 

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
dotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 

conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 
Serão para todos os cursos ??? Podemos tomar como exemplo, os cursos do campus 

d Roxo que são técnicos e com duração de um ano. Solicitamos que neste item 
deverá ser colocado as especificações que deixem claro as medidas adotadas em lei e os 
percentuais mínimos por cursos. 

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões justificadas 
nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra razão 
apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoio de 
equipe multiprofissional (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito a um plano 
de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso. Obs.: Temos que repensar a 
questão do plano de estudo individualizado, tendo em vista que poderíamos ter um número 
considerável de alunos dependendo do campus, cursos e acesso, incluindo aqui as questões 
individuais de acessibilidade. Ressaltamos ainda a importância dos Núcleos nestas ações 
de apoio a construção e acompanhamento das atividades. Podemos ainda lembrar que em 
vários campi não se tem todos os profissionais nas equipes. Reforçando a importância e a 
necessidade destes profissionais nos campi e implementação do AEE. 
§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual às 

atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de 
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 
semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.(ter cuidado com a redação do 
documento, pois o impacto da Covid-19 poderá durar um tempo maior do que podemos 
imaginar, abrindo um precedente para reflexos diversos nos currículos e ações do 

rno, dependendo dos usos que serão feitos.)Obs.: As APNPs só serão esfetuadas, 
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substituição integral é uma proposta contrária até aos pressupostos da educação a distância 
formos levar a esse extremo) que prevêem encontros presenciais ao longo do processo 

formativo, sem contar os problemas para inclusão digital, desigualdade social, os inerentes 
à realidade de uma pandemia, dificuldades de aprendizagem e outros que são 

nsiderados ao esgotar a ambiência de um componente ou a reunião interdisciplinar de 
componentes curriculares de forma não presencial. Minha sugestão é avaliar casos e para 
aqueles estudantes que continuarão na instituição no retorno do presencial, proporcionar a 

da totalidade da sua carga horária, a depender das condições 
sanitárias e das possibilidades de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as 
condições se tornem satisfatórias para um retorno presencial, sem riscos à saúde, 
fundamentadas por orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento 
científico, a carga horária de APNPs semanal poderá ser diminuída progressivamente. 
Obs.: As APNPs serão associadas e/ou complementares aos conteúdos e não substitutos 

pensar na possibilidade da disciplina ser eletiva. 

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas que 
não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
reprogramados para reposição quando for possível o retorno às atividades presenciais, ou 
ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura curricular 

Obs.: Temos que repensar as questões 
que envolvem as disciplinas teórico e teórico práticas, tendo em vista que as experiências 

senvolvimento do 
conhecimento. Podemos tomar como exemplo, o manuseio, as experiências e a busca das 

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
dotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 

conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias. Obs.: 
Serão para todos os cursos ??? Podemos tomar como exemplo, os cursos do campus 

d Roxo que são técnicos e com duração de um ano. Solicitamos que neste item 
deverá ser colocado as especificações que deixem claro as medidas adotadas em lei e os 

tas por razões justificadas 
nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra razão 
apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoio de 

ão o direito a um plano 
Obs.: Temos que repensar a 

questão do plano de estudo individualizado, tendo em vista que poderíamos ter um número 
cesso, incluindo aqui as questões 

individuais de acessibilidade. Ressaltamos ainda a importância dos Núcleos nestas ações 
de apoio a construção e acompanhamento das atividades. Podemos ainda lembrar que em 

equipes. Reforçando a importância e a 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual às 
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de 
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 

.(ter cuidado com a redação do 
19 poderá durar um tempo maior do que podemos 

imaginar, abrindo um precedente para reflexos diversos nos currículos e ações do 
Obs.: As APNPs só serão esfetuadas, 
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em caráter de excepicionalidade, para os semestre do ano de 2020 e prorrogado para 2021, 
caso ainda não se tenha a vacina.
§ 14º No que se refere às práticas profissionais de es
laboratórios especializados, a aplicação da 
prática  é preocupante, precisará de uma atenção maior por parte dos especialistas de cada 
área para apontar repercussões. Essa gene
exemplo, na área da educação, um estudante de licenciatura que fará a prática profissional 
de forma remota não vivenciará o cotidiano escolar, tão importante para a constituição do 
ser professor, e terá como base a experiência conturbada do que se tem entendido por 
ensino remoto, a refletir… Minha sugestão é que depois de especializados entre: que 
possam ser realizados de forma remota.) 
específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao projeto pedagógico do 
curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes 
Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
vedada a substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 
de aplicação nos campi ou nos projetos de curso) 
caráter de excepicionalidade, para os curos que são aplicáveis remotamente, e no semestre 
do ano de 2020 e prorrogado para 2021, caso ainda não se tenha a vacina.

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de mesma 
diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 
profissionais de estágio. 

Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nes

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.
§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o 
Moodle(Acredito que deveria ser incentivado o uso do software livre ao invés do software 
proprietário, como o Classroom, da mesma forma como a minuta incentiva o uso de 
atividades assíncronas, por exemplo. E as inúmeras potencialidades do Moodle, não podem 
ser desconsideradas ao propor o uso de um sistema de gerenciamento acadêmico como 
ambiente virtual de aprendizagem, são propostas educacionais totalmente diferenciadas. O 
uso do SIGAA poderá contribuir para a práticas instrucionais, tradicionais, bancárias e 
conteudistas que ainda encontramos na instituição, por oferecer pouquíssimas 
possibilidades interativas. Minha proposição, antiga e hoje torna
DTEIN atue em conjunto com a DGTIC para  a integração do SIGAA com o Moodle. Tal 
integração já existe, não é nenhuma novidade para a área.)
Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o desenvolvimento das 
APNPs, devendo ser utilizada
(AVEA).  

Obs. 1 : O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom deversão ser utilizadas como Ambiente Virtual de 
Ensino e Aprendizagem (AVEA) para o 

Obs. 2 : Vale lembrar que os grupos de whatsapp, mensagens pelo facebook, instagram, 
entre outras interfaces poderão ser utilizados como apoio para a comunicação, mas não 
serão considerados como meios de validação dos conteúdos e

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:

I - reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 
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em caráter de excepicionalidade, para os semestre do ano de 2020 e prorrogado para 2021, 
caso ainda não se tenha a vacina. 
§ 14º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição(A substituição de laboratório e 
prática  é preocupante, precisará de uma atenção maior por parte dos especialistas de cada 
área para apontar repercussões. Essa generalização na minuta pode ser problemática. Por 
exemplo, na área da educação, um estudante de licenciatura que fará a prática profissional 
de forma remota não vivenciará o cotidiano escolar, tão importante para a constituição do 

ase a experiência conturbada do que se tem entendido por 
ensino remoto, a refletir… Minha sugestão é que depois de especializados entre: que 
possam ser realizados de forma remota.) por APNPs deve constar de planos de trabalhos 

colegiados de cursos e apensados ao projeto pedagógico do 
curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes 
Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 

es cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 
de aplicação nos campi ou nos projetos de curso) Obs.: As APNPs só serão esfetuadas, em 
caráter de excepicionalidade, para os curos que são aplicáveis remotamente, e no semestre 

orrogado para 2021, caso ainda não se tenha a vacina. 

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de mesma 
diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 

O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o 
(Acredito que deveria ser incentivado o uso do software livre ao invés do software 

proprietário, como o Classroom, da mesma forma como a minuta incentiva o uso de 
s, por exemplo. E as inúmeras potencialidades do Moodle, não podem 

ser desconsideradas ao propor o uso de um sistema de gerenciamento acadêmico como 
ambiente virtual de aprendizagem, são propostas educacionais totalmente diferenciadas. O 

á contribuir para a práticas instrucionais, tradicionais, bancárias e 
conteudistas que ainda encontramos na instituição, por oferecer pouquíssimas 
possibilidades interativas. Minha proposição, antiga e hoje torna-se emergencial, é que a 

nto com a DGTIC para  a integração do SIGAA com o Moodle. Tal 
integração já existe, não é nenhuma novidade para a área.)institucional e o Google 

vigoram como as únicas plataformas digitais para o desenvolvimento das 
APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem 

Obs. 1 : O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom deversão ser utilizadas como Ambiente Virtual de 
Ensino e Aprendizagem (AVEA) para o desenvolvimento das APNPs. 

Obs. 2 : Vale lembrar que os grupos de whatsapp, mensagens pelo facebook, instagram, 
entre outras interfaces poderão ser utilizados como apoio para a comunicação, mas não 
serão considerados como meios de validação dos conteúdos e avaliações. 

procedimentos gerais: 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 
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em caráter de excepicionalidade, para os semestre do ano de 2020 e prorrogado para 2021, 

tágios ou às práticas que exijam 
(A substituição de laboratório e 

prática  é preocupante, precisará de uma atenção maior por parte dos especialistas de cada 
ralização na minuta pode ser problemática. Por 

exemplo, na área da educação, um estudante de licenciatura que fará a prática profissional 
de forma remota não vivenciará o cotidiano escolar, tão importante para a constituição do 

ase a experiência conturbada do que se tem entendido por 
ensino remoto, a refletir… Minha sugestão é que depois de especializados entre: que 

por APNPs deve constar de planos de trabalhos 
colegiados de cursos e apensados ao projeto pedagógico do 

curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes 
– CNE, ficando 

es cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. (em caso 
Obs.: As APNPs só serão esfetuadas, em 

caráter de excepicionalidade, para os curos que são aplicáveis remotamente, e no semestre 

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de mesma 
diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 

O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 

º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o 
(Acredito que deveria ser incentivado o uso do software livre ao invés do software 

proprietário, como o Classroom, da mesma forma como a minuta incentiva o uso de 
s, por exemplo. E as inúmeras potencialidades do Moodle, não podem 

ser desconsideradas ao propor o uso de um sistema de gerenciamento acadêmico como 
ambiente virtual de aprendizagem, são propostas educacionais totalmente diferenciadas. O 

á contribuir para a práticas instrucionais, tradicionais, bancárias e 
conteudistas que ainda encontramos na instituição, por oferecer pouquíssimas 

se emergencial, é que a 
nto com a DGTIC para  a integração do SIGAA com o Moodle. Tal 

institucional e o Google 
vigoram como as únicas plataformas digitais para o desenvolvimento das 

s como Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem 

Obs. 1 : O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom deversão ser utilizadas como Ambiente Virtual de 

Obs. 2 : Vale lembrar que os grupos de whatsapp, mensagens pelo facebook, instagram, 
entre outras interfaces poderão ser utilizados como apoio para a comunicação, mas não 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 



Pró

 

considerando as APNPs que passarem a ser realizadas;

II - organização de atividades que permitam orientações e i
os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade 
virtual;  

III - postagem obrigatória do Plano de Atividades 
informações acadêmicas no SIGAA para a
plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e recu
serem utilizados, indicando o que será diferente nas APNPs em relação ao que havia sido 
planejado para o desenvolvimento das ativi

IV - orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 
objetivos da disciplina e como serão avaliadas;

V - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis na 
internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 
devidamente identificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e 
demais normas e legislações correlatas); 
VI - proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, resumos, 
testes, entre outras, que possam ser organizadas e di
tecnológica, desde que seja possível disponibilizá
garantindo-se o registro no módulo 
turma virtual do sigaa vai impulsionar que os d
para minimizar esforços em tempos complexos. Continuo defendendo a integração dos 
sistemas, pesquisas datadas de 2012 já propuseram tal plug
positivo pós-pandemia.) e no diário de cla

VII - realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação sobre 
como desenvolver as atividades propostas nas ferram

VIII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horár
a turma está regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos desde 
que haja acordo entre todos os estudantes e o docente.

IX - retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das APNPs, 
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem;

Obs.: 

1- Substituir a palavra “disciplina” por “componente curricular e/ou componentes 
curriculares integrados”; 

2- Defendemos a integração dos sistemas SIGAA e Moodle para que não tenhamos 
retrabalho ou duplicidade de lançamento;

3- Parte dos procedimentos gerais listados no § 3o concentram foco em atividades 
mediadas pela tecnologia digital, quando não partem da suposição de que os estudantes 
terão acesso a elas (incisos II, III, IV, V, VII, VIII). Ente
mas compreendem 6 dos 9 procedimentos. Isso contradiz a determinação de que as APNPs 
visam manter o acesso educacional universal. Um levantamento realizado, como por 
exemplo, da disponibilidade dos estudantes do campus Belf
atividades remotas e acesso à tecnologias como internet mostra que menos da metade tem 
esse acesso. Sugestão: explicitar que esses 6 procedimentos são recomendações (opções) 
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considerando as APNPs que passarem a ser realizadas; 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e 
os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade 

postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da disciplina e demais 
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo docente do 
plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e recursos tecnológicos a 

, indicando o que será diferente nas APNPs em relação ao que havia sido 
planejado para o desenvolvimento das atividades presenciais; 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 
objetivos da disciplina e como serão avaliadas; 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis na 
is como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 

conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 
devidamente identificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e 

e legislações correlatas);  
proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 

simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, resumos, 
testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem mediação 
tecnológica, desde que seja possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e 

se o registro no módulo Turma Virtual (A garantia do registro duplicado na 
turma virtual do sigaa vai impulsionar que os docentes utilizem somente esse ambiente, até 
para minimizar esforços em tempos complexos. Continuo defendendo a integração dos 
sistemas, pesquisas datadas de 2012 já propuseram tal plug-in. Que isso fique como algo 

e no diário de classe do SIGAA; 

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação sobre 
como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas tecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horár
a turma está regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos desde 
que haja acordo entre todos os estudantes e o docente. 

retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das APNPs, 
elhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem;

Substituir a palavra “disciplina” por “componente curricular e/ou componentes 

Defendemos a integração dos sistemas SIGAA e Moodle para que não tenhamos 
duplicidade de lançamento; 

Parte dos procedimentos gerais listados no § 3o concentram foco em atividades 
mediadas pela tecnologia digital, quando não partem da suposição de que os estudantes 
terão acesso a elas (incisos II, III, IV, V, VII, VIII). Entendemos que não são obrigatórias, 
mas compreendem 6 dos 9 procedimentos. Isso contradiz a determinação de que as APNPs 
visam manter o acesso educacional universal. Um levantamento realizado, como por 
exemplo, da disponibilidade dos estudantes do campus Belford Roxo para a realização de 
atividades remotas e acesso à tecnologias como internet mostra que menos da metade tem 
esse acesso. Sugestão: explicitar que esses 6 procedimentos são recomendações (opções) 
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nterações com os estudantes e 
os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade 

APNPs da disciplina e demais 
estudantes pelo docente do 

rsos tecnológicos a 
, indicando o que será diferente nas APNPs em relação ao que havia sido 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis na 
is como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 

conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 
devidamente identificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e 

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, resumos, 

sponibilizadas com ou sem mediação 
s aos estudantes neste período e 

(A garantia do registro duplicado na 
ocentes utilizem somente esse ambiente, até 

para minimizar esforços em tempos complexos. Continuo defendendo a integração dos 
in. Que isso fique como algo 

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação sobre 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário em que 
a turma está regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos desde 

retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das APNPs, 
elhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem; 

Substituir a palavra “disciplina” por “componente curricular e/ou componentes 

Defendemos a integração dos sistemas SIGAA e Moodle para que não tenhamos 

Parte dos procedimentos gerais listados no § 3o concentram foco em atividades 
mediadas pela tecnologia digital, quando não partem da suposição de que os estudantes 

ndemos que não são obrigatórias, 
mas compreendem 6 dos 9 procedimentos. Isso contradiz a determinação de que as APNPs 
visam manter o acesso educacional universal. Um levantamento realizado, como por 

ord Roxo para a realização de 
atividades remotas e acesso à tecnologias como internet mostra que menos da metade tem 
esse acesso. Sugestão: explicitar que esses 6 procedimentos são recomendações (opções) 



Pró

 

para situações em que o acesso às tecnologias digita
minuta outros procedimentos desenvolvidos em base analógica: textos, livros, apostilas, 
etc.. 

4- Viabilizar a contratação temporária de profissionais com diferentes formações, com a 
finalidade de executar serviços voltados
a linguagem virtual.  

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as 
institucionais(Sugiro que no 
hiperlink de acesso para que todos possam ler.)
disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes possam assistir a qualquer tempo.

Obs.: Temos dúvidas na permissão do conse
condutas dos docentes diante das tratativas nas atividades. O IFRJ tem um termo de 
autorização de gravação das imagens e vozes para os servidores, prestadores de serviço e 
alunos ? Temos algum apoio jurídico que 
§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação e 
defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), 
entre outras, devem ser realizadas por meio de
dispõe de interface open source para videochamada, o BigbluebuttonBN)
gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Solicitação de inclusão do Moodle institucional e

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina 
acima) deve ser disponibilizado no AVEA e impresso para os casos de estudantes sem 
acesso à internet, observando-
atividades. 

Obs.: Sugestão de integração dos componentes curriculares no novo formato de atividades 
pedagógicas não presenciais durante o período da Covid

 
§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando as 
condições de logística e de pessoal do 
entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, euntrega presencial agendada, 
disponibilização da estrutura de informática do 
normativas e os protocolos da Organização Mun
considerar que segundo .... esta entrega devará ocorrer após 5 (cinco) dias corridos após a 
disponibilidade do material finalizado.
expectativa que poderá não ser atendida
Roxo. Considerando o disposto no parágrafo anterior, a antecedência mínima de 72h não 
corresponde ao prazo recomendado para manutenção em quarentena de material que não 
possa ser higienizado por meio de pro
a recursos humanos (quem ficará responsável pela impressão? quem ficará responsável 
pela entrega) e logística (experiências de pessoas díspares acerca do não recebimento de 
material via Correios), o plane
todos os discentes teriam a mesma disponibilidade de dias e turnos.)

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
propostas, referentes ao período da real

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
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para situações em que o acesso às tecnologias digitais seja uma realidade. Incluir na 
minuta outros procedimentos desenvolvidos em base analógica: textos, livros, apostilas, 

Viabilizar a contratação temporária de profissionais com diferentes formações, com a 
finalidade de executar serviços voltados para a adequação dos conteúdos pedagógicos para 

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e 

documento tenha a referência a essa normatização com 
hiperlink de acesso para que todos possam ler.) de conduta nos meios digitais, 
disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes possam assistir a qualquer tempo.

Obs.: Temos dúvidas na permissão do consentimento de gravação dos participantes e as 
condutas dos docentes diante das tratativas nas atividades. O IFRJ tem um termo de 
autorização de gravação das imagens e vozes para os servidores, prestadores de serviço e 
alunos ? Temos algum apoio jurídico que nos respalde nestas questões ? 

º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação e 
defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), 
entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada
dispõe de interface open source para videochamada, o BigbluebuttonBN)
gravação e disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual 
Solicitação de inclusão do Moodle institucional e o Google Classroom. 

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina disciplina (troca do termo conforme citado 
deve ser disponibilizado no AVEA e impresso para os casos de estudantes sem 

-se antecedência mínima de 72 horas para início do prazo das 

Obs.: Sugestão de integração dos componentes curriculares no novo formato de atividades 
pedagógicas não presenciais durante o período da Covid-19. 

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes para o 
desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando as 
condições de logística e de pessoal do campus, analisar a viabilidade para garantir a 
entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, euntrega presencial agendada, 
disponibilização da estrutura de informática do campus, entre outros,  considerando as 
normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS). 
considerar que segundo .... esta entrega devará ocorrer após 5 (cinco) dias corridos após a 
disponibilidade do material finalizado.(A previsão da entrega de material físico gerará uma 
expectativa que poderá não ser atendida em diversas realidades, como a do campus Belford 
Roxo. Considerando o disposto no parágrafo anterior, a antecedência mínima de 72h não 
corresponde ao prazo recomendado para manutenção em quarentena de material que não 
possa ser higienizado por meio de produtos químicos. Assim, além das questões referentes 
a recursos humanos (quem ficará responsável pela impressão? quem ficará responsável 
pela entrega) e logística (experiências de pessoas díspares acerca do não recebimento de 
material via Correios), o planejamento de datas teria de ser mais amplo -
todos os discentes teriam a mesma disponibilidade de dias e turnos.) 

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
propostas, referentes ao período da realização das atividades não presenciais de ensino.

º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
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is seja uma realidade. Incluir na 
minuta outros procedimentos desenvolvidos em base analógica: textos, livros, apostilas, 

Viabilizar a contratação temporária de profissionais com diferentes formações, com a 
para a adequação dos conteúdos pedagógicos para 

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
normas éticas legais e 

documento tenha a referência a essa normatização com 
de conduta nos meios digitais, 

disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes possam assistir a qualquer tempo. 

ntimento de gravação dos participantes e as 
condutas dos docentes diante das tratativas nas atividades. O IFRJ tem um termo de 
autorização de gravação das imagens e vozes para os servidores, prestadores de serviço e 

º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação e 
defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), 

videochamada(O Moodle 
dispõe de interface open source para videochamada, o BigbluebuttonBN), que permitam 

- SIGAA. Obs.: 

disciplina (troca do termo conforme citado 
deve ser disponibilizado no AVEA e impresso para os casos de estudantes sem 

a início do prazo das 

Obs.: Sugestão de integração dos componentes curriculares no novo formato de atividades 

estudantes para o 
desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando as 

, analisar a viabilidade para garantir a 
entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, euntrega presencial agendada, 

, entre outros,  considerando as 
dial da Saúde (OMS). Teremos que 

considerar que segundo .... esta entrega devará ocorrer após 5 (cinco) dias corridos após a 
(A previsão da entrega de material físico gerará uma 

em diversas realidades, como a do campus Belford 
Roxo. Considerando o disposto no parágrafo anterior, a antecedência mínima de 72h não 
corresponde ao prazo recomendado para manutenção em quarentena de material que não 

dutos químicos. Assim, além das questões referentes 
a recursos humanos (quem ficará responsável pela impressão? quem ficará responsável 
pela entrega) e logística (experiências de pessoas díspares acerca do não recebimento de 

 até porque nem 

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
ização das atividades não presenciais de ensino. 

º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
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suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente e 
mediante acordo pedagógico com 
avaliação presencial posterior, em caso de retorno presen

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos 
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA.

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 
instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§3º Recomenda-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas (pesquisa, 
lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário d
etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de avaliação de 
aprendizagem. 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades encontra
atividades possam ser entregue

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação d

§ 6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a articulação 
entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos diferentes comp
considerando o contexto do isolamento social.
§ 7º Durante o período de excepcionalidade, 
avaliação é fundamental na nossa instituição. Acredito que a possibilidade de reprovação 
não deveria existir ou então, na impossibilidade da inexistência, deveria ter um adendo 
sobre o sentido da avaliação, avaliação formativa, recuperação paralela, pensando sempre 
na permanência e no êxito dos estudantes.) 
global e qualitativa do estudante no período letivo, aproveitando seus melhores 
desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de Classe, no caso de cursos 
técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de graduação.  
como ainda estamos em caráter de experimento, não devermos considerar a reprovação dos 
alunos, tendo em vista os acessos ao material didático e demais necessidades particulares.

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de recuperação paralela para os 
estudantes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições d
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 
Não é só experimento, mas o caráter de exceção por conta da pandemia, nem todos 
poderão fazer, para além da questão do acesso.

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações
atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 
acolhimento, avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 
aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvime

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA
e subsequência ao Ensino Médio,
estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas, 
considerando os tempos, os espaços e as identidades dos educandos, bem como as 
singularidades dessas modalidade

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente e 
mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também de 
avaliação presencial posterior, em caso de retorno presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizag
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA.

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 
instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas (pesquisa, 
lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa conceitual, 
etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de avaliação de 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser assegurado que 

possam ser entregues em prazo definido no calendário acadêmico.
§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 

individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas. 
§ 6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, também, as 

especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a articulação 
entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos diferentes comp
considerando o contexto do isolamento social. 
§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação
avaliação é fundamental na nossa instituição. Acredito que a possibilidade de reprovação 

u então, na impossibilidade da inexistência, deveria ter um adendo 
sobre o sentido da avaliação, avaliação formativa, recuperação paralela, pensando sempre 
na permanência e no êxito dos estudantes.) devem ser analisados mediante a avaliação 

ativa do estudante no período letivo, aproveitando seus melhores 
desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de Classe, no caso de cursos 
técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de graduação.  Obs.: Neste momento 

m caráter de experimento, não devermos considerar a reprovação dos 
alunos, tendo em vista os acessos ao material didático e demais necessidades particulares.

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de recuperação paralela para os 
estudantes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições d

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 
Não é só experimento, mas o caráter de exceção por conta da pandemia, nem todos 
poderão fazer, para além da questão do acesso. 

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno das 
atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 
acolhimento, avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 
aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvimento das APNPs. 

º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados em concomitância 
e subsequência ao Ensino Médio,recomenda-se que as APNPs estejam alinhadas 
estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas, 
considerando os tempos, os espaços e as identidades dos educandos, bem como as 

modalidades de ensino, garantindo aos estudantes a repos
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suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente e 
a turma envolvida, podendo ser objeto também de 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
objetivos de aprendizagem 

previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA. 
§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 

de modo a evitar a 
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas (pesquisa, 
e bordo, mapa conceitual, 

etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de avaliação de 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
das e deverá ser assegurado que as 

s em prazo definido no calendário acadêmico. 
§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 

as mesmas.  
se considerar, também, as 

especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a articulação 
entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos diferentes componentes, 

possíveis casos de reprovação(Discutir sobre 
avaliação é fundamental na nossa instituição. Acredito que a possibilidade de reprovação 

u então, na impossibilidade da inexistência, deveria ter um adendo 
sobre o sentido da avaliação, avaliação formativa, recuperação paralela, pensando sempre 

devem ser analisados mediante a avaliação 
ativa do estudante no período letivo, aproveitando seus melhores 

desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de Classe, no caso de cursos 
Obs.: Neste momento 

m caráter de experimento, não devermos considerar a reprovação dos 
alunos, tendo em vista os acessos ao material didático e demais necessidades particulares. 

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de recuperação paralela para os 
estudantes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. Obs.: 
Não é só experimento, mas o caráter de exceção por conta da pandemia, nem todos 

nos primeiros 15 dias após o retorno das 
atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 
acolhimento, avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 

º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
bem como dos cursos ofertados em concomitância 

se que as APNPs estejam alinhadas àquelas 
estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas, 
considerando os tempos, os espaços e as identidades dos educandos, bem como as 

de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das 
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atividades e das estratégias de recuperação, quando necessário.
Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o 
docente, a coordenação de curso,
orientação do NAPNE e CoTP. A  definição, adaptação e acompanhamento do PEI é de 
responsabilidade do docente responsável.)
condições existentes, definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização 
e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 
documento) e demais Núcleos.

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que inviabilizam a 
participação dos estudantes nas APNPs. 
observações dos Núcleos e demais percepções dos servidores diante as atividades das 
relações dos estudantes e as APNPs.

Art. 8ºOs estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos
institucionais e marcos legais correlatos, 
presenciais. 

Art. 9º Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
colegiados dos cursos, conselh
forma não presencial, com o suporte das direções de ensino e das coordenações técnico
pedagógicas. Esses momentos são fundamentais 
desenvolvimento das turmas e para o a
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para o 
retorno às atividades presenciai

Art. 10 As Coordenações Técnico
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando 
ao atendimento acolhedor. Além disso, devem
entre outras formas – os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 
orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA 
DO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária trabalhada 
será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme legislação vigente, 
bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 
presenciais, organizadas de acordo com estas diretrizes, serão consideradas como efetivo 
trabalho escolar e a carga horária trabalhada será utilizada para a substituição e/ou 
complementação de carga horária presencial conforme legislação vigente, bem como 
regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs
dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada das 
atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram dificuldades de 
aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período de realiza
APNPs. Obs.: Inclusão dos Núcleos no texto.
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atividades e das estratégias de recuperação, quando necessário. 
Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o 

a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE
orientação do NAPNE e CoTP. A  definição, adaptação e acompanhamento do PEI é de 
responsabilidade do docente responsável.), poderão, a partir da análise caso a caso e das 

entes, definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização 
e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando-se as medidas de 
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. Obs.: (buscar a informação no outro 

e demais Núcleos. 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que inviabilizam a 
participação dos estudantes nas APNPs. Obs.: Teremos que também conside
observações dos Núcleos e demais percepções dos servidores diante as atividades das 
relações dos estudantes e as APNPs. 

Art. 8ºOs estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 
institucionais e marcos legais correlatos, em caso de retorno das atividades letivas 

Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
onselhos de classe e demais reuniões pedagógicas, ainda que de 

forma não presencial, com o suporte das direções de ensino e das coordenações técnico
. Esses momentos são fundamentais para a avaliação das APNPs, do 

desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para o 
retorno às atividades presenciais, quando estas forem retomadas. 

As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter um 
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando 

r. Além disso, devem avaliar – mediante relatos dos estudantes, 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 

orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E 
DO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária trabalhada 

uição de carga horária presencial conforme legislação vigente, 
bem como regulamentos de ensino do IFRJ. Obs.: As atividades pedagógicas não 
presenciais, organizadas de acordo com estas diretrizes, serão consideradas como efetivo 

horária trabalhada será utilizada para a substituição e/ou 
complementação de carga horária presencial conforme legislação vigente, bem como 
regulamentos de ensino do IFRJ. 

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs* e das direções de ens
, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada das 

atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram dificuldades de 
aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período de realiza

Obs.: Inclusão dos Núcleos no texto. 
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Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o 

juntamente com a CoTP e o NAPNE(com apoio e 
orientação do NAPNE e CoTP. A  definição, adaptação e acompanhamento do PEI é de 

, poderão, a partir da análise caso a caso e das 
entes, definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização 

se as medidas de 
Obs.: (buscar a informação no outro 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que inviabilizam a 

Obs.: Teremos que também considerar as 
observações dos Núcleos e demais percepções dos servidores diante as atividades das 

Art. 8ºOs estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
termos estabelecidos nos regulamentos 

em caso de retorno das atividades letivas 

Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
lasse e demais reuniões pedagógicas, ainda que de 

forma não presencial, com o suporte das direções de ensino e das coordenações técnico-
para a avaliação das APNPs, do 

proveitamento dos estudantes, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para o 

deverão manter um 
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando 

mediante relatos dos estudantes, 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 

orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 

HORÁRIA LETIVA E 

As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária trabalhada 

uição de carga horária presencial conforme legislação vigente, 
Obs.: As atividades pedagógicas não 

presenciais, organizadas de acordo com estas diretrizes, serão consideradas como efetivo 
horária trabalhada será utilizada para a substituição e/ou 

complementação de carga horária presencial conforme legislação vigente, bem como 

e das direções de ensino 
, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada das 

atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram dificuldades de 
aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período de realização das 
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Art. 13 No retorno das atividades

I - acolhimento e reintegração de servidores,
forma de superar os impactos psicossociais e 
de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 
compartilhamento de experiências vivenciadas no período de 
incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de saúde 
e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no sentido de 
desenvolver o sentimento de pertencimento à instituiç

II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 
informar quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde mental do estudante, 
tendo em vista que períodos pós
existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 
conflitos e comportamentos agressivos, interferindo diretamente no processo de 
aprendizagem; 

III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que 
ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais;

IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, 
planejamento de atividades de revisão e recuperação 
período letivo corrente e/ou no próximo, 
programados nos diferentes componentes curriculares dos cursos
realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 
acadêmica do estudante;  

V - atividades e orientações voltadas à segurança
conforme normas e protocolos vigentes.

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em função 
da organização dos calendários acadêmicos.

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de A
executada e registrada no Plano de Disciplina 
o preconizado no § 7º do art. 2º

Art. 14 Os cursos poderão organizar atividades pedagógica
interdisciplinares e transdisciplinares,
diferentes disciplinas, a fim de pr
definido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.

Parágrafo único. As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, apoiadas 
pelas direções de ensino dos 
da carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos aos estudantes

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e que 
não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o período de suspensão das 
atividades presenciais, desde que:

I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino
estudantes; 
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atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias como 
forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento social. Trata
de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 
compartilhamento de experiências vivenciadas no período de distanciamento físico, 
incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de saúde 
e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no sentido de 
desenvolver o sentimento de pertencimento à instituição; 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 
informar quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde mental do estudante, 
endo em vista que períodos pós-traumáticos podem intensificar problemas emocionais 

existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 
conflitos e comportamentos agressivos, interferindo diretamente no processo de 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que 
das sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais;

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de aprendizagem, no 
período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e finalização dos estudos 
programados nos diferentes componentes curriculares dos cursos, bem como 
realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade acadêmica, 
conforme normas e protocolos vigentes. 

arga horária presencial descrita no inciso III será definida em função 
da organização dos calendários acadêmicos. 

º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em consonância com 
o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação simultânea de docentes de 
diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 
definido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 

As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, apoiadas 
campi, poderão organizar outras estratégias de atendimento 

da carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos aos estudantes

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e que 
não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o período de suspensão das 

, desde que: 

I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem aos 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

470 

presenciais, devem ser priorizadas as seguintes ações: 

estudantes e famílias como 
do distanciamento social. Trata-se 

de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 
distanciamento físico, 

incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de saúde 
e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no sentido de 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 
informar quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde mental do estudante, 

traumáticos podem intensificar problemas emocionais 
existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 
conflitos e comportamentos agressivos, interferindo diretamente no processo de 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não foram 
das sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais; 

para subsidiar o 
e aprendizagem, no 

para continuidade e finalização dos estudos 
, bem como para 

realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 

sanitária da comunidade acadêmica, 

arga horária presencial descrita no inciso III será definida em função 

NPs será aquela 
consonância com 

s multidisciplinares, 
com a participação simultânea de docentes de 

omover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 

As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, apoiadas 
outras estratégias de atendimento 

da carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos aos estudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e que 
não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o período de suspensão das 

aprendizagem aos 
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II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC;

III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso pr

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;

V. a disciplina não configure como pré

Parágrafo único. O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será formalizad
ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção 
de ensino do campus, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.

Art. 16 A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:
I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser desenvolvidas 
de forma não presencial; 
II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;
III. autorização para que conteúdos 
posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de atividades 
extracurriculares. 
Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de 
serem realizadas de forma não presencial.

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para  2020.1, será disponibilizado um novo 
período de ajustes de disciplinas. 

Art. 18 A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos. 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização 
do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   
desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização do cadastro e 
participação no SIGAA, Moodle institucional ou Google Classroom. Deverá ser 
disponobilizado pelo IFRJ o acesso a web para o cumprimento desta etapa.

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária dos campi do IFRJ. 
não deverá estar ligada somente ao orçamento do campus.

Art. 21Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão acesso 
à capacitação a distância, bem como a outros materiais 
e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação 
Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).
nessa minuta, atualizar o pensamento sobre educação online.

Obs.: Art. 21 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão 
acesso à formação a distância organizada e disponibilizada pela Diretoria Adjunta de 
Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).
Parágrafo Único: Os campi
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 
pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos.
acolhimento necessário aos discentes e a capacitação dos mesmos, há poucas previsões no 
documento relativas a tais direcionamentos. A vista das demandas levantadas em reuniões 
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II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC;

III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;

V. a disciplina não configure como pré-requisito para outra disciplina. 

Parágrafo único. O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será formalizad
ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção 

, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 16 A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:
disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser desenvolvidas 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 
III. autorização para que conteúdos complementares de cunho prático sejam desenvolvidos 
posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de atividades 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
do a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de 

serem realizadas de forma não presencial. 

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para  2020.1, será disponibilizado um novo 
período de ajustes de disciplinas.  

o prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização 
tro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização do cadastro e 
participação no SIGAA, Moodle institucional ou Google Classroom. Deverá ser 

acesso a web para o cumprimento desta etapa.

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 

do IFRJ. Obs.: Esta é uma ação e política Institucional do IFRJ e 
não deverá estar ligada somente ao orçamento do campus. 

1Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão acesso 
à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem organizados 
e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação 
Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).(Necessidade de repensar o instrucionismo 
nessa minuta, atualizar o pensamento sobre educação online.) 

Obs.: Art. 21 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão 
acesso à formação a distância organizada e disponibilizada pela Diretoria Adjunta de 
Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).

campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 
pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos.(Apesar de mencionar o 

rio aos discentes e a capacitação dos mesmos, há poucas previsões no 
documento relativas a tais direcionamentos. A vista das demandas levantadas em reuniões 
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II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC; 

evisto no PPC; 

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

Parágrafo único. O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será formalizado em 
ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção 

Art. 16 A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas: 
disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser desenvolvidas 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

complementares de cunho prático sejam desenvolvidos 
posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de atividades 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
do a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de 

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para  2020.1, será disponibilizado um novo 

o prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos.  

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização 
tro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   Obs.: Para o 

desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização do cadastro e 
participação no SIGAA, Moodle institucional ou Google Classroom. Deverá ser 

 

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 

uma ação e política Institucional do IFRJ e 

1Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão acesso 
instrucionais, a serem organizados 

e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação 
Necessidade de repensar o instrucionismo 

Obs.: Art. 21 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão 
acesso à formação a distância organizada e disponibilizada pela Diretoria Adjunta de 
Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN). 

poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 

Apesar de mencionar o 
rio aos discentes e a capacitação dos mesmos, há poucas previsões no 

documento relativas a tais direcionamentos. A vista das demandas levantadas em reuniões 
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discentes (e, mesmo, quando do decorrer das atividades presenciais), o simples acesso às 
ferramentas digitais não proporcionará seu uso de forma satisfatória. Para tanto, sugiro a 
formulação de um instrumento de diagnóstico para identificar as dificuldades dos alunos 
no uso das tecnologias digitais, preferencialmente com questões fechadas e outras de 
resposta aberta, como, por exemplo: você consegue baixar arquivos para seu celular? Você 
saberia criar um documento no Google Drive*? Com base nesse diagnóstico, seria 
importante fornecer oficinas (ou algo semelhante) para auxiliar os discentes, algo mais 
personalizado às realidades dos campi do que "materiais instrucionais" elaborados pela 
Reitoria para uma realidade díspar entre 15 campi. Assim, considero necessário também 
esse calendário de capacitações direcionado aos discentes ser realizado previamente à
APNPs, como preparação para as mesmas 
continuada dos docentes.* Menciono o Google Drive tendo em vista o uso dessa 
plataforma, apesar de fazer coro às preocupações em direção ao uso de plataformas e 
softwares livres.) 

Obs.: Deverão ser realizadas análises diagnóticas não somente para os estudantes, mas 
também para os servidores. Podemos considerar que os servidores tem formações, 
capacitações e acesso as tecnologias de formas distintas.
Art. 22 Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o
videoaulas ou fizerem transmissões síncronas
ou interpretação em libras das APNPs ao longo do documento.)
- durante o período em que estiverem em vigor 
direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e
demais legislações correlatas. 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e 
de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: 
material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou 
divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser 
desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de seu autor 
IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas a
seja uma proteção aos docentes, mas acho que deveria haver o incentivo ao Copyright e 
aos recursos educacionais abertos, por sermos uma instituição pública e co
com a formação cidadã.) 
Obs.: Percebemos que não estamos sendo respaldados com a construção das atividades 
realizadas e podemos tomar como exemplo a inclusão de uma marca d’água da identidade 
visual do Instituo nas atividades gravadas.
Os textos, vídeos e demais materiais utilizados nos canais institucionais e encaminhados 
aos alunos, não poderão ser utilizados em outros materiais sem as devidas referências e 
citações. 
Obs.: Como previsto na lei tal .... talvez possa explicitar que não deve ser u
recortado, etc., mas se for vai sofrer medidas legais teoricamente.

Obs.: Entendemos e concordamos com a proteção aos docentes, mas achamos que além 
desse parágrafo deveria haver o incentivo ao pensamento de atividades/materiais com 
licenças Copyright, com produção de recursos educacionais abertos, por sermos uma 
instituição pública e comprometida com a formação cidadã. Com formação adequada 
sempre. 

Ficarão na Plataforma do Instituto ?
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discentes (e, mesmo, quando do decorrer das atividades presenciais), o simples acesso às 

s digitais não proporcionará seu uso de forma satisfatória. Para tanto, sugiro a 
formulação de um instrumento de diagnóstico para identificar as dificuldades dos alunos 
no uso das tecnologias digitais, preferencialmente com questões fechadas e outras de 

sposta aberta, como, por exemplo: você consegue baixar arquivos para seu celular? Você 
saberia criar um documento no Google Drive*? Com base nesse diagnóstico, seria 
importante fornecer oficinas (ou algo semelhante) para auxiliar os discentes, algo mais 

rsonalizado às realidades dos campi do que "materiais instrucionais" elaborados pela 
Reitoria para uma realidade díspar entre 15 campi. Assim, considero necessário também 
esse calendário de capacitações direcionado aos discentes ser realizado previamente à
APNPs, como preparação para as mesmas - tal como reivindicado para a formação 
continuada dos docentes.* Menciono o Google Drive tendo em vista o uso dessa 
plataforma, apesar de fazer coro às preocupações em direção ao uso de plataformas e 

Obs.: Deverão ser realizadas análises diagnóticas não somente para os estudantes, mas 
também para os servidores. Podemos considerar que os servidores tem formações, 
capacitações e acesso as tecnologias de formas distintas. 

vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
videoaulas ou fizerem transmissões síncronas(Não há previsão de audiodescrição, legenda 
ou interpretação em libras das APNPs ao longo do documento.)- como lives

em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus 
direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 

na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e
 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e 
de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: 
material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou 
divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser 
desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de seu autor 

poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes
seja uma proteção aos docentes, mas acho que deveria haver o incentivo ao Copyright e 
aos recursos educacionais abertos, por sermos uma instituição pública e co

Obs.: Percebemos que não estamos sendo respaldados com a construção das atividades 
realizadas e podemos tomar como exemplo a inclusão de uma marca d’água da identidade 
visual do Instituo nas atividades gravadas. 

, vídeos e demais materiais utilizados nos canais institucionais e encaminhados 
aos alunos, não poderão ser utilizados em outros materiais sem as devidas referências e 

Obs.: Como previsto na lei tal .... talvez possa explicitar que não deve ser u
recortado, etc., mas se for vai sofrer medidas legais teoricamente. 

Obs.: Entendemos e concordamos com a proteção aos docentes, mas achamos que além 
desse parágrafo deveria haver o incentivo ao pensamento de atividades/materiais com 

Copyright, com produção de recursos educacionais abertos, por sermos uma 
instituição pública e comprometida com a formação cidadã. Com formação adequada 
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discentes (e, mesmo, quando do decorrer das atividades presenciais), o simples acesso às 
s digitais não proporcionará seu uso de forma satisfatória. Para tanto, sugiro a 

formulação de um instrumento de diagnóstico para identificar as dificuldades dos alunos 
no uso das tecnologias digitais, preferencialmente com questões fechadas e outras de 

sposta aberta, como, por exemplo: você consegue baixar arquivos para seu celular? Você 
saberia criar um documento no Google Drive*? Com base nesse diagnóstico, seria 
importante fornecer oficinas (ou algo semelhante) para auxiliar os discentes, algo mais 

rsonalizado às realidades dos campi do que "materiais instrucionais" elaborados pela 
Reitoria para uma realidade díspar entre 15 campi. Assim, considero necessário também 
esse calendário de capacitações direcionado aos discentes ser realizado previamente às 

tal como reivindicado para a formação 
continuada dos docentes.* Menciono o Google Drive tendo em vista o uso dessa 
plataforma, apesar de fazer coro às preocupações em direção ao uso de plataformas e 

Obs.: Deverão ser realizadas análises diagnóticas não somente para os estudantes, mas 
também para os servidores. Podemos considerar que os servidores tem formações, 

recurso da gravação de 
(Não há previsão de audiodescrição, legenda 

lives ou webinários 
terão resguardados seus 

direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 
na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e 
de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: “Este é um 
material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou 
divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser 
desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do 

s penalidades legais vigentes”.(Entendo que 
seja uma proteção aos docentes, mas acho que deveria haver o incentivo ao Copyright e 
aos recursos educacionais abertos, por sermos uma instituição pública e comprometida 

Obs.: Percebemos que não estamos sendo respaldados com a construção das atividades 
realizadas e podemos tomar como exemplo a inclusão de uma marca d’água da identidade 

, vídeos e demais materiais utilizados nos canais institucionais e encaminhados 
aos alunos, não poderão ser utilizados em outros materiais sem as devidas referências e 

Obs.: Como previsto na lei tal .... talvez possa explicitar que não deve ser usado, 

Obs.: Entendemos e concordamos com a proteção aos docentes, mas achamos que além 
desse parágrafo deveria haver o incentivo ao pensamento de atividades/materiais com 

Copyright, com produção de recursos educacionais abertos, por sermos uma 
instituição pública e comprometida com a formação cidadã. Com formação adequada 
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Estas questões são muito complexas e deveremos estar atent
comunicação e educação. 

Art. 23 No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à Pró
reitoria de Extensão (PROE
Escola-Empresa (COIEE). 

Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pel
pelas direções de ensino e pelo colegiado do 

ANEXO VI – CDUC - Contribuições do Colegiado do Cursos de Licenciatura em
Química 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto 
usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:

- a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que dispõe 
sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e
garantia de padrão de qualidade;

- a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996
nacional; 

- a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;

- a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 2012, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Ed
Nível Médio; 

- os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais e 
demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 
modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;

- a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;

- a Portaria 188, de 3 de feve
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019

- a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019;

- o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus;

- a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
Trabalho – MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos 
aprendizes e estagiários adolescentes;

- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que estabelece 
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 
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Estas questões são muito complexas e deveremos estar atentos a estas novas formas de 

No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o atendimento ao 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à Pró
reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 

Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados
nsino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, pela PROEN.

Contribuições do Colegiado do Cursos de Licenciatura em

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO –
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, nos 
usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando: 

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que dispõe 
sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e 
garantia de padrão de qualidade; 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;

a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 2012, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais e 
demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 
modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ; 

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui uma 
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional; 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus; 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, empregados, 

aprendizes e estagiários adolescentes; 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que estabelece 
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 

idas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 
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os a estas novas formas de 

o atendimento ao 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à Pró-

X), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 

legiados dos cursos, 
ou, caso necessário, pela PROEN. 

Contribuições do Colegiado do Cursos de Licenciatura em 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
– IFRJ, nomeado 

Presidencial de 19 de abril de 2018, nos 

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que dispõe 
permanência na escola e 

bases da educação 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; 

a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 2012, 
ucação Profissional Técnica de 

os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais e 
demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
19) constitui uma 

reiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
trabalhadores, empregados, 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que estabelece 
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 

idas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 
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de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 2020, 
que discorre sobre a reorganização do calendá
atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 
anual, em razão da pandemia Covid

- a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe so
a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituições federais de 
ensino superior, enquanto durar a situação de pandemia do 

- a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações,
aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 
situação de pandemia do novo coronavírus (Covid

- Portaria 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;

- a Portaria IFRJ 63, de 12 de març
do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações; 

Art. 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de 
não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária 
em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
visam ofertar os conteúdos e 
impressão de que temos conteúdos não essenciais em nosso PPC, desta forma sugerimos 
revisão deste) de aprendizagem, em cada componente curricular, em seus respectivos 
Projetos Pedagógico dos Cursos (PPCs).

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares 
e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da gestão pedagógica 
do campus, manter contato com os estudantes e incentivá

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

Art. 2º Entende-se por Atividades 
atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que podem 
ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou 
não, no âmbito dos cursos do IFRJ,
presença completa dos estudantes nos 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 
realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs d
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o aumento 
das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.

§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 

I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;  

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 2020, 
que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 
anual, em razão da pandemia Covid-19; 

a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe so
a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituições federais de 
ensino superior, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre as 
aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 
situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19); 

Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas 
or aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo 

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; 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de Emergência 
do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações;  

RESOLVE: 

es institucionais para a realização de Atividades 
resenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, 

em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais(o termo “objetivos essenci
impressão de que temos conteúdos não essenciais em nosso PPC, desta forma sugerimos 
revisão deste) de aprendizagem, em cada componente curricular, em seus respectivos 
Projetos Pedagógico dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares 

tunizando à equipe docente, com apoio da gestão pedagógica 
, manter contato com os estudantes e incentivá-los a permanecer nos estudos.

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS -

tividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) um conjunto de 
atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que podem 
ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou 
não, no âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto persistirem restrições sanitárias para 
presença completa dos estudantes nos campi da Instituição, respeitando a f
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o aumento 
das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  

o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;   
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o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 2020, 
rio escolar e da possibilidade de cômputo de 

atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 

a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituições federais de 

oronavírus (Covid-19). 

que dispõe sobre as 
aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 

Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas 
or aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo 

19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 

o de 2020, que cria o Comitê Operativo de Emergência 

tividades Pedagógicas 
letiva nos cursos do IFRJ, 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
(o termo “objetivos essencias” dá-se a 

impressão de que temos conteúdos não essenciais em nosso PPC, desta forma sugerimos 
revisão deste) de aprendizagem, em cada componente curricular, em seus respectivos 

forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares 

tunizando à equipe docente, com apoio da gestão pedagógica 
los a permanecer nos estudos. 

- APNPs 

resenciais (APNPs) um conjunto de 
atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que podem 
ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou 

sistirem restrições sanitárias para 
a flexibilidade e a 

autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 

eve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o aumento 
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II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição

III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos conteúdos 
e objetivos de aprendizagem essenciais
dá-se a impressão de que temos conteúdos não essenciais em nosso PPC, desta forma 
sugerimos revisão deste) previstos nos PPCs;

IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;

V - evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;

VI - configurar-se como uma estratégia de 

VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 
físico do campus. 

§ 3º As atividades a que se referem esta
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 
oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenciais, na 
forma do que preveem outros 

§ 4º Cabe ao colegiado de curso, com o apoio de cada 
com a direção de ensino, 
curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de 
APNPs, as quais deverão ser descritas em Plano de Atividades 
específicas para o período.A opção por APNPs deve ser indicada pelo colegiado em ata de 
reunião de colegiado de curs
§ 5º As APNPs podem ou não
comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das atividades 
por meio físico e/ou virtual. 

§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, mediante 
reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de forma 
disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, devem ser 
organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e 
sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de aplicação da 
presente Resolução. 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência às 
atividades assíncronas nas mais diferentes mídias. 

§ Caberá ao colegiado definir estratégias para manutenção do contato com os discentes.

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, colegiado de curso acompanhar o planejamento 
periódico das APNPs, com base

§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% da 
totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e das possibilidades de 
uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condiçõe
para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de 
autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
semanal poderá ser diminuída progressivamente.

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas que 
não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
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possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos conteúdos 
rendizagem essenciais (rever a aplicação do termo “objetivos essencias” 

se a impressão de que temos conteúdos não essenciais em nosso PPC, desta forma 
previstos nos PPCs; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 

evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 

como uma estratégia de manutenção de recuperação de estudos e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 

tividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 
oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenciais, na 

documentos normativos, em caráter regular. 

o colegiado de curso, com o apoio de cada coordenação de curso, 
avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 

ência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de 
deverão ser descritas em Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1) 

opção por APNPs deve ser indicada pelo colegiado em ata de 
reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN.

não ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das atividades 

devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, mediante 
reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de forma 
disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, devem ser 

de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e 
sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de aplicação da 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência às 
atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.  

do definir estratégias para manutenção do contato com os discentes.

º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, colegiado de curso acompanhar o planejamento 

das APNPs, com base nestas diretrizes. 

Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% da 
totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e das possibilidades de 
uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem satisfatórias 
para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de 
autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 
semanal poderá ser diminuída progressivamente. 

ponentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas que 
não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
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reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos conteúdos 
a aplicação do termo “objetivos essencias” 

se a impressão de que temos conteúdos não essenciais em nosso PPC, desta forma 

recuperação de estudos e  

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 

estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 
oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenciais, na 

coordenação de curso, juntamente 
avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes 

ência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de 
APNPs (Anexo 1) 

opção por APNPs deve ser indicada pelo colegiado em ata de 
, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN. 

ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das atividades 

devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, mediante 
reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de forma 
disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, devem ser 

de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e 
sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de aplicação da 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência às 

do definir estratégias para manutenção do contato com os discentes. 

º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, colegiado de curso acompanhar o planejamento 

Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% da 
totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e das possibilidades de 

s se tornem satisfatórias 
para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de 
autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de APNPs 

ponentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas que 
não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
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suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
reprogramados para reposição quando for possível o retorno às atividades presenciais, ou 
ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura curricular 
de cada curso, no semestre corrente ou no próximo.

§ 11º Para os estudantes concluintes, no perío
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 
conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as A
nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra razão 
apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoio de 
equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre 
de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso.  

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual às 
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 
semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

     § 14º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de planos 
de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao projeto 
pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos profissionais, às
Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de 
diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 
profissionais de estágio. 

Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nes

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plata
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem (AVEA).  

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:

I - reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no 
considerando as APNPs que passarem a ser realizadas;

II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e 
os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade 
virtual;  

III - postagem obrigatória do Plano de Atividades 
informações acadêmicas no SIGAA para a
plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e recu
serem utilizados, indicando o que será diferente nas APNPs em relação ao que havia sido 
planejado para o desenvolvimento das atividades presenciais;

IV - orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 
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suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 

reposição quando for possível o retorno às atividades presenciais, ou 
ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura curricular 
de cada curso, no semestre corrente ou no próximo. 

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 
conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões justificadas 
nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra razão 
apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoio de 
equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito a um plano 
de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso.   

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual às 
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de 
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 
semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19. 

§ 14º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
ios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de planos 

de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao projeto 
pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos profissionais, às
Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de 
diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 

º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
previstos nestas diretrizes. 

SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 

procedimentos gerais: 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no 
considerando as APNPs que passarem a ser realizadas; 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e 
os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade 

stagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da disciplina e demais 
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo docente do 
plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e recursos tecnológicos a 

, indicando o que será diferente nas APNPs em relação ao que havia sido 
planejado para o desenvolvimento das atividades presenciais; 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 
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suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
reposição quando for possível o retorno às atividades presenciais, ou 

ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura curricular 

do de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 
conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias.  

PNPs propostas por razões justificadas 
nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra razão 
apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoio de 

outros)  terão o direito a um plano 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual às 
recuperação de 

estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 

§ 14º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
ios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de planos 

de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao projeto 
pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos profissionais, às 
Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, 
ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de mesma 
diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 

º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
formas digitais para o 

desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e 
os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade 

APNPs da disciplina e demais 
estudantes pelo docente do 

rsos tecnológicos a 
, indicando o que será diferente nas APNPs em relação ao que havia sido 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 
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objetivos da disciplina e como s

V - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis na 
internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outro
devidamente identificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e 
demais normas e legislações correlatas); 

VI - proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, resumos, 
testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem mediação 
tecnológica, desde que seja possível disponibilizá
garantindo-se o registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

VII - realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação sobre 
como desenvolver as atividades propostas nas ferram

VIII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário em que 
a turma está regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos desde 
que haja acordo entre todos os estudantes e o docente.

IX - retorno adequado e constante aos estudantes ace
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem;

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e in
de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes possam 
assistir a qualquer tempo. 

§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação e 
defesa de trabalhos de conclusão de cur
entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que permitam 
gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina
para os casos de estudantes sem acesso à internet, observando
72 horas para início do prazo das atividades.

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estud
o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando 
as condições de logística e de pessoal do 
entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial
disponibilização da estrutura de informática do 
normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Art 4º A frequência dos estudantes não deve ser contabilizada, mas sim realizado um 
acompanhamento da participação dos mesmos nas atividades 
por entrega de atividades pode gerar sobrecarga para os alunos. 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
suspensão das aulas presenciai
mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também de 
avaliação presencial posterior, em caso de retorno presen

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizag
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA.
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objetivos da disciplina e como serão avaliadas; 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis na 
internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 
devidamente identificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e 
demais normas e legislações correlatas);  

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
idos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, resumos, 

testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem mediação 
tecnológica, desde que seja possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e 

registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação sobre 
como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas tecnológicas; 

ncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário em que 
a turma está regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos desde 
que haja acordo entre todos os estudantes e o docente. 

retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das APNPs, 
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem;

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e in
de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes possam 

º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação e 
defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), 
entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que permitam 
gravação e disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual - SIGAA.

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e impresso 
para os casos de estudantes sem acesso à internet, observando-se antecedência mínima de 
72 horas para início do prazo das atividades. 

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estud
o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando 
as condições de logística e de pessoal do campus, analisar a viabilidade para garantir a 
entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial
disponibilização da estrutura de informática do campus, entre outros,  considerando as 
normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Art 4º A frequência dos estudantes não deve ser contabilizada, mas sim realizado um 
amento da participação dos mesmos nas atividades – o registro da frequência 

por entrega de atividades pode gerar sobrecarga para os alunos.  

º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente e 
mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também de 
avaliação presencial posterior, em caso de retorno presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizag
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA.
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realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis na 
internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 

s autores, todos 
devidamente identificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e 

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
idos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, resumos, 

testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem mediação 
s aos estudantes neste período e 

registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação sobre 

ncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário em que 
a turma está regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos desde 

rca do cumprimento das APNPs, 
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem; 

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e institucionais 
de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes possam 

º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação e 
so ou de disciplinas, projetos integradores (PI), 

entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que permitam 
SIGAA. 

deve ser disponibilizado no AVEA e impresso 
se antecedência mínima de 

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes para 
o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando 

, analisar a viabilidade para garantir a 
entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 

, entre outros,  considerando as 

Art 4º A frequência dos estudantes não deve ser contabilizada, mas sim realizado um 
o registro da frequência 

º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
s ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente e 

mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também de 

possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA. 
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§ 2º A coordenação de curso juntamente com os do
instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§3º Recomenda-se utilizar práticas avaliativas interdisciplin
lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa conceitual, 
etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de avaliação de 
aprendizagem. 

§ 4º No caso de estudantes com dificu
estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser assegurado  uma outra 
alternativa e/ou prazo parea entrega posterior.

§ prever avaliações preferencialmente assíncronas.

§ A título de promoção para o semestre seguinte, é garantido ao aluno que não atingir o 
mínimo estabelecido pela avaliação global, um plano individualizado, elaborado pelos 
docentes (definido em colegiado) e acompanhado pelas Cotps e núcleos, que considere 
suas especificidades por até dois períodos após o contexto de pandemia. 
coletivos, acompanhamento paralelo, plano individualizado.

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades d

§ 6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a articulação 
entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos di
considerando o contexto do isolamento social.

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de 
graduação, principalmente para os primeiros períodos, evitando a evasão

§ entendendo a excepcionalidade do mo
disciplina ou de matrícula em qualquer momento do semestre letivo.

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de
estudantes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 
atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 
acolhimento, avaliação diagnóstica, capacitação discente e docente nas plataformas que 
serão utilizadas e de recuperação de conteúdos e objetivos d
durante o desenvolvimento das APNPs.

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA
e subsequência ao Ensino Médio,
estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas, 
considerando os tempos, os espaços e as identidades dos educandos, bem como as 
singularidades dessas modalidade
atividades e das estratégias de recuperação, quando necessário.
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§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 

instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas (pesquisa, 
lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa conceitual, 
etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de avaliação de 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser assegurado  uma outra 
alternativa e/ou prazo parea entrega posterior. 

prever avaliações preferencialmente assíncronas. 

o para o semestre seguinte, é garantido ao aluno que não atingir o 
mínimo estabelecido pela avaliação global, um plano individualizado, elaborado pelos 
docentes (definido em colegiado) e acompanhado pelas Cotps e núcleos, que considere 

por até dois períodos após o contexto de pandemia. 
coletivos, acompanhamento paralelo, plano individualizado. 

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas. 

§ 6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, também, as 
especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a articulação 
entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos diferentes componentes, 
considerando o contexto do isolamento social. 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 

elhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de 
graduação, principalmente para os primeiros períodos, evitando a evasão 

§ entendendo a excepcionalidade do momento o aluno poderá solicitar o trancamento de 
disciplina ou de matrícula em qualquer momento do semestre letivo. 

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de recuperação paralela para os 
estudantes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno das 
atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 
acolhimento, avaliação diagnóstica, capacitação discente e docente nas plataformas que 
serão utilizadas e de recuperação de conteúdos e objetivos de aprendizagem desenvolvidos 
durante o desenvolvimento das APNPs. 

º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados em concomitância 

Médio,recomenda-se que as APNPs estejam alinhadas àquelas 
estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas, 
considerando os tempos, os espaços e as identidades dos educandos, bem como as 

idades de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das 
atividades e das estratégias de recuperação, quando necessário. 
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centes, organizará o número, os 
instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

ares e diversificadas (pesquisa, 
lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa conceitual, 
etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de avaliação de 

ldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser assegurado  uma outra 

o para o semestre seguinte, é garantido ao aluno que não atingir o 
mínimo estabelecido pela avaliação global, um plano individualizado, elaborado pelos 
docentes (definido em colegiado) e acompanhado pelas Cotps e núcleos, que considere 

por até dois períodos após o contexto de pandemia. – trabalhos 

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
e adaptação das mesmas.  

se considerar, também, as 
especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a articulação 

ferentes componentes, 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 

elhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de 

mento o aluno poderá solicitar o trancamento de 

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
recuperação paralela para os 

estudantes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições de 
aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 

dias após o retorno das 
atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 
acolhimento, avaliação diagnóstica, capacitação discente e docente nas plataformas que 

e aprendizagem desenvolvidos 

º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
bem como dos cursos ofertados em concomitância 

se que as APNPs estejam alinhadas àquelas 
estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas, 
considerando os tempos, os espaços e as identidades dos educandos, bem como as 

de ensino, garantindo aos estudantes a reposição das 
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Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
mediadas ou não por tecnologias, em virtude 
docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, poderão, a partir 
da análise caso a caso e das condições existentes, definir planos de estudos 
individualizados (PEI), com a organização e fornecime
nessas condições, observando
saúde. 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às 
participação dos estudantes nas APNPs.

Capacitação docente para elaboração de material adaptado para o atendimento das 
necessidades específicas. Garantir o material adaptado para os alunos com necessidades 
específicas, incluindo os materiais disponibilizados em plataforma digital, elaborado pelo 
docente, com apoio das CoTPs e NAPNEs. 

Garantia de professor para Atendimento Educacional Especializado

Disponibilização de interprete, sendo o atendimento aos alunos nas
prioridade em relação a organização do trabalho dos profissionais interpretes. 

Art. 8ºOs estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos
institucionais e marcos legais correlatos, 
presenciais. 

Art. 9º Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
colegiados dos cursos, conselhos de 
forma não presencial, com o suporte das direções de ensino e das coordenações técnico
pedagógicas. Esses momentos são fundamentais 
desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estu
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para o 
retorno às atividades presenciais, quando estas forem 

Art. 10 As Coordenações Técnico
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando 
ao atendimento acolhedor. Além disso, devem
entre outras formas – os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 
orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E 
DO RETORNO ÀS ATIVIDADES P

Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como 
será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme 
bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de ensino 
dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada das 
atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram dificuldades de 
aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período de realização das 
APNPs. 
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Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o 
docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, poderão, a partir 
da análise caso a caso e das condições existentes, definir planos de estudos 
individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de materiais aos estudantes 
nessas condições, observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que inviabilizam a 
participação dos estudantes nas APNPs. 

Capacitação docente para elaboração de material adaptado para o atendimento das 
necessidades específicas. Garantir o material adaptado para os alunos com necessidades 

ficas, incluindo os materiais disponibilizados em plataforma digital, elaborado pelo 
docente, com apoio das CoTPs e NAPNEs.  

Garantia de professor para Atendimento Educacional Especializado 

Disponibilização de interprete, sendo o atendimento aos alunos nas ANPNs curricular ser 
prioridade em relação a organização do trabalho dos profissionais interpretes. 

Art. 8ºOs estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos
institucionais e marcos legais correlatos, em caso de retorno das atividades letivas 

Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
onselhos de classe e demais reuniões pedagógicas, ainda que de 

forma não presencial, com o suporte das direções de ensino e das coordenações técnico
. Esses momentos são fundamentais para a avaliação das APNPs, do 

desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para o 
retorno às atividades presenciais, quando estas forem retomadas. 

As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter um 
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando 

r. Além disso, devem avaliar – mediante relatos dos estud
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 

orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E 
DO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária trabalhada 

para a substituição de carga horária presencial conforme legislação vigente, 
bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de ensino 
, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada das 

om especial atenção aos estudantes que tiveram dificuldades de 
aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período de realização das 
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Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
de diferentes necessidades específicas, o 

docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, poderão, a partir 
da análise caso a caso e das condições existentes, definir planos de estudos 

nto de materiais aos estudantes 
se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
necessidades específicas que inviabilizam a 

Capacitação docente para elaboração de material adaptado para o atendimento das 
necessidades específicas. Garantir o material adaptado para os alunos com necessidades 

ficas, incluindo os materiais disponibilizados em plataforma digital, elaborado pelo 

ANPNs curricular ser 
prioridade em relação a organização do trabalho dos profissionais interpretes.  

Art. 8ºOs estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 

em caso de retorno das atividades letivas 

Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
reuniões pedagógicas, ainda que de 

forma não presencial, com o suporte das direções de ensino e das coordenações técnico-
para a avaliação das APNPs, do 

dantes, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para o 

deverão manter um 
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando 

mediante relatos dos estudantes, 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 

orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E 

As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
trabalho escolar e a carga horária trabalhada 

legislação vigente, 

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de ensino 
, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada das 

om especial atenção aos estudantes que tiveram dificuldades de 
aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período de realização das 
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Art. 13 No retorno das atividades

I - acolhimento e reintegração de servidores,
forma de superar os impactos psicossociais e 
de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 
compartilhamento de experiências vivenciadas no período de distanciamento físico, 
incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de saúde 
e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no sentido 
desenvolver o sentimento de pertencimento à instituição;

II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 
informar quanto a procedimen
tendo em vista que períodos pós
existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 
conflitos e comportamentos agre
aprendizagem; 

III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que 
ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais;

IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, 
planejamento de atividades de revisão e recuperação 
período letivo corrente e/ou no próximo, 
programados nos diferentes componentes curriculares dos cursos
realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 
acadêmica do estudante;  

V - atividades e orientações voltadas à segurança
conforme normas e protocolos vigentes.

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em função 
da organização dos calendários acadêmicos.

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de A
executada e registrada no Plano de Disciplina 
o preconizado no § 7º do art. 2º

Art. 14 Os cursos poderão organizar atividades pedagógica
interdisciplinares e transdisciplinares,
diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 
definido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.

Parágrafo único. As coordenações de curso, juntamente com docentes e a 
pelas direções de ensino dos 
da carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos aos estudantes

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e que 
não podem ser ofertadas de forma não presencial
atividades presenciais, desde que:
I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino
estudantes; 
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atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias como 
forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento social. Trata
de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 

partilhamento de experiências vivenciadas no período de distanciamento físico, 
incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de saúde 
e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no sentido 
desenvolver o sentimento de pertencimento à instituição; 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 
informar quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde mental do estudante, 
tendo em vista que períodos pós-traumáticos podem intensificar problemas emocionais 
existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 
conflitos e comportamentos agressivos, interferindo diretamente no processo de 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que 
das sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais;

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de aprendizagem, no 
período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e finalização dos estudos 

ramados nos diferentes componentes curriculares dos cursos, bem como para 
realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade ac
conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em função 
da organização dos calendários acadêmicos. 

º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será a
executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em consonância com 
o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação simultânea de docentes de 
diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 
definido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 

As coordenações de curso, juntamente com docentes e a 
campi, poderão organizar outras estratégias de atendimento 

da carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos aos estudantes

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e que 
não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o período de suspensão das 
atividades presenciais, desde que: 
I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem aos 
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presenciais, devem ser priorizadas as seguintes ações: 

estudantes e famílias como 
do distanciamento social. Trata-se 

de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 
partilhamento de experiências vivenciadas no período de distanciamento físico, 

incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de saúde 
e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no sentido de 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 

tos adequados à promoção de saúde mental do estudante, 
traumáticos podem intensificar problemas emocionais 

existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 
ssivos, interferindo diretamente no processo de 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não foram 
das sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais; 

para subsidiar o 
e aprendizagem, no 

para continuidade e finalização dos estudos 
, bem como para 

realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 

sanitária da comunidade acadêmica, 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em função 

NPs será aquela 
consonância com 

s multidisciplinares, 
cipação simultânea de docentes de 

diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 

CoTP, apoiadas 
, poderão organizar outras estratégias de atendimento 

da carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos aos estudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e que 

,  durante o período de suspensão das 

aprendizagem aos 
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II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC;
III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;
 Flexibilização de pré-requisito aprovada pelo colegiado.Parágrafo único. O registro destas 
disciplinas a serem reorganizadas será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a 
justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do 
PPC e encaminhada à PROEN.

Art. 16 A reorganização prevista no artigo 15 poderá o

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser desenvolvidas 
de forma não presencial; 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;

III. autorização para que conteúdos complementares de cunho prático sejam desenvolvidos 
posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de atividades 
extracurriculares. 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realiza
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de 
serem realizadas de forma não presencial.

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para 2020.1, será disponibilizado um novo 
período de ajustes de disciplinas. 

- para os alunos da graduação o coeficiente de rendimento deverá ser considerado somente 
para os casos em que houver a aprovação na disciplina.  

Art. 18 A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos. 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização 
do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social para viabilizar a 
participação e realização das APNPs. 
reitoria e a continuidade dos programas de auxílio estudantil.

Art. 21Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão acesso 
à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem organizados 
e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação 
Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
alunos. 

Parágrafo Único: Os campi
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 
pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos.

Art. 22 Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
período em que estiverem em vigor 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e
demais legislações correlatas. 
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II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC;

ão comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;
IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;

requisito aprovada pelo colegiado.Parágrafo único. O registro destas 
iplinas a serem reorganizadas será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a 

justificativa pertinente, a ser referendada pela direção de ensino do campus
PPC e encaminhada à PROEN. 

Art. 16 A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser desenvolvidas 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
práticas; 

III. autorização para que conteúdos complementares de cunho prático sejam desenvolvidos 
posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de atividades 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de 
serem realizadas de forma não presencial. 

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para 2020.1, será disponibilizado um novo 
ustes de disciplinas.  

para os alunos da graduação o coeficiente de rendimento deverá ser considerado somente 
para os casos em que houver a aprovação na disciplina.   

Art. 18 A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização 
do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social para viabilizar a 
participação e realização das APNPs. – garantir acesso digital de forma sistemica pela 
reitoria e a continuidade dos programas de auxílio estudantil. 

nto das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão acesso 
à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem organizados 
e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação 

(DTEIN/PROEN). – viabilizar o e-mail institucional para os 

campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 

e normativos legais correlatos. 

Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou webinários 
período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus direitos 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 

na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e
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II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC; 
ão comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 
requisito aprovada pelo colegiado.Parágrafo único. O registro destas 

iplinas a serem reorganizadas será formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a 
campus, apensada ao 

correr das seguintes formas: 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser desenvolvidas 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos complementares de cunho prático sejam desenvolvidos 
posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de atividades 

r uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de 

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para 2020.1, será disponibilizado um novo 

para os alunos da graduação o coeficiente de rendimento deverá ser considerado somente 

Art. 18 A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos.  

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização 

Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social para viabilizar a 
garantir acesso digital de forma sistemica pela 

nto das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão acesso 
à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem organizados 
e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação 

mail institucional para os 

poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 

Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
ou webinários - durante o 

terão resguardados seus direitos 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 

na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e 
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Parágrafo Único: Todo mate
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem 
e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: 
um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou 
divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser 
desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do 
IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas a

Art. 23 No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à Pró
reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 
Escola-Empresa (COIEE). 

Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pel
pelas direções de ensino e pelo colegiado do 
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Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem 
e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: 

senvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou 
divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser 
desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do 

poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes

No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o atendimento ao 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à Pró

(PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 

Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados
nsino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, pela PROEN.
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rial didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem 
e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: “Este é 

senvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou 
divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser 
desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do 

s penalidades legais vigentes”. 

o atendimento ao 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à Pró-

(PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 

legiados dos cursos, 
ou, caso necessário, pela PROEN. 
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ANEXO VII – CNIL - Parecer do Colegiado do Curso de Licenciatura em 
Matemática 

 

PROCEDÊNCIA ColegiadodeCursodeLicenciaturaemMatemática,CampusNilópolis
IFRJ

OBJETO Apreciação da Minuta das APNPs

RELATOR André Luiz Souza Silva

O presente parecer tem por objeto a portaria 544 de junho de 2020 e a Minuta de 
Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) construída, pela PROEN e pelo 
fórum de Diretores, em consulta pública até o dia 15 de agosto de 2020. Entende as 
APNPscomoatividadesasseguradaspeloParecerCNE/CPnº5/2020etemcomorelator o 
professor André Silva, representante do colegiado do curso de Licenciatura em 
Matemática, Campus Nilópolis 

A proposta deste parecer foi pauta da 84ª reunião ordinária do 
Acadêmico de Ensino de Graduação realizada, de forma remota, no dia 26 de junho de 
2020. E, é um fórum concomitante a consulta pública acima citada e as reuniões com a 
direção. 

 

Diante da oficialização da situação de pandemia, 
semanais, ainda em vigor na data deste parecer, onde participam o colegiado de curso 
as direções e os funcionários do campus Nilópolis. Neste ciclo são amplamente 
discutidas as possibilidades de serem garantidas e executadas
acesso e permanência dos estudos no campus IFRJ em todos os níveis oferecidos 
considerando-se todas as limitações impostas pela pandemia.

Neste interim, realizou-se no campus Nilópolis a Pesquisa Discente Sobre 
Acessibilidade as TICs e Condições Físicas e Psicológicas, cujo estrato referente aos 
alunosdocursodeLicenciaturaemMatemáticaatingiu80,3%dototaldematriculasdo 
sistema e-MEC. 

As tabelas a seguir trazem, na perspectiva dos alunos, dados sobre a viabilidade das 
APNPs com uso de tecnologias no curso de Licenciatura em Matemática do campus 
Nilópolis. 

Diante desta situação de emergência pública sanitária da COVID

suas condições pessoais neste momento, como você vê a hipótese de retorno às 
atividadesdeensinodeformaremota(
ATIVOS) 

Possível para mim 

Impossível para mim 

TOTAL 

 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Parecer do Colegiado do Curso de Licenciatura em 

ColegiadodeCursodeLicenciaturaemMatemática,CampusNilópolis
IFRJ 

Apreciação da Minuta das APNPs 

André Luiz Souza Silva 

O presente parecer tem por objeto a portaria 544 de junho de 2020 e a Minuta de 
Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) construída, pela PROEN e pelo 
fórum de Diretores, em consulta pública até o dia 15 de agosto de 2020. Entende as 

desasseguradaspeloParecerCNE/CPnº5/2020etemcomorelator o 
professor André Silva, representante do colegiado do curso de Licenciatura em 
Matemática, Campus Nilópolis – IFRJ, no presenteconselho. 

A proposta deste parecer foi pauta da 84ª reunião ordinária do 
Acadêmico de Ensino de Graduação realizada, de forma remota, no dia 26 de junho de 
2020. E, é um fórum concomitante a consulta pública acima citada e as reuniões com a 

I – HISTÓRICO 

Diante da oficialização da situação de pandemia, iniciou-se um ciclo de reuniões 
semanais, ainda em vigor na data deste parecer, onde participam o colegiado de curso 
as direções e os funcionários do campus Nilópolis. Neste ciclo são amplamente 
discutidas as possibilidades de serem garantidas e executadas as condições para o 
acesso e permanência dos estudos no campus IFRJ em todos os níveis oferecidos 

se todas as limitações impostas pela pandemia. 

se no campus Nilópolis a Pesquisa Discente Sobre 
Condições Físicas e Psicológicas, cujo estrato referente aos 

alunosdocursodeLicenciaturaemMatemáticaatingiu80,3%dototaldematriculasdo 

As tabelas a seguir trazem, na perspectiva dos alunos, dados sobre a viabilidade das 
ologias no curso de Licenciatura em Matemática do campus 

Diante desta situação de emergência pública sanitária da COVID-19, e avaliando

suas condições pessoais neste momento, como você vê a hipótese de retorno às 
atividadesdeensinodeformaremota(nãopresenciais,compossibilidadedeusoda internet)?(ALUNOS 

166 

78 

244 
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Parecer do Colegiado do Curso de Licenciatura em 

ColegiadodeCursodeLicenciaturaemMatemática,CampusNilópolis–

O presente parecer tem por objeto a portaria 544 de junho de 2020 e a Minuta de 
Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) construída, pela PROEN e pelo 
fórum de Diretores, em consulta pública até o dia 15 de agosto de 2020. Entende as 

desasseguradaspeloParecerCNE/CPnº5/2020etemcomorelator o 
professor André Silva, representante do colegiado do curso de Licenciatura em 

A proposta deste parecer foi pauta da 84ª reunião ordinária do Conselho 
Acadêmico de Ensino de Graduação realizada, de forma remota, no dia 26 de junho de 
2020. E, é um fórum concomitante a consulta pública acima citada e as reuniões com a 

se um ciclo de reuniões 
semanais, ainda em vigor na data deste parecer, onde participam o colegiado de curso 
as direções e os funcionários do campus Nilópolis. Neste ciclo são amplamente 

as condições para o 
acesso e permanência dos estudos no campus IFRJ em todos os níveis oferecidos 

se no campus Nilópolis a Pesquisa Discente Sobre 
Condições Físicas e Psicológicas, cujo estrato referente aos 

alunosdocursodeLicenciaturaemMatemáticaatingiu80,3%dototaldematriculasdo 

As tabelas a seguir trazem, na perspectiva dos alunos, dados sobre a viabilidade das 
ologias no curso de Licenciatura em Matemática do campus 

19, e avaliando 

suas condições pessoais neste momento, como você vê a hipótese de retorno às 
nãopresenciais,compossibilidadedeusoda internet)?(ALUNOS 

 68,1% 

31,9% 

 100% 
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Diante desta situação de emergência pública sanitária da COVID

suas condições pessoais neste 
atividadesdeensinodeformaremota(nãopresenciais,compossibilidadedeusoda internet)?

(ALUNOS ATIVOS QUE RESPONDERAM)

Possível para mim 

Impossível para mim 

TOTAL 

 

Após esta pesquisa, dados os encaminhamentos das reuniões coma direção do 
campusocoordenadordocursodeLicenciaturaemMatemáticaconduziuocolegiadoa 
elaboração do Projeto Pedagógico de Curso com uso das APNPs 
consonância com as diretrizes insti
vigência estabelecida pela portaria 544 e/ou subsequentes que determinarem as datas 
limites do período necessário para cobrir os lastros da pandemia. Tal elaboração 
encontra-se em andamento e é alvo das atu
curso. 

Para este parecer, o relator considerou, os encaminhamentos das reuniões com 
acomunidadeacadêmicaeosfuncionáriosdocampusNilópolis,oresultadodareferida 
pesquisa,otrabalhodeelaboraçãodo
os documentos que embasam a Minuta de Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais(APNPs)easreferênciasrecebidasdacoordenaçãodoCAEG(PORTARIAIFSP 
N° 2337, DE 26 DE JUNHO DE 2020; INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5 DE 18 DE 
JUNHO DE 2020 do IFMG; PORTARI
doIFMA). 

Comoformadepreservaraconstituição coletivadocolegiadodecursoorelator do 
parecer declara que todas as indicações no item de análise são construções do 
colegiado.E,que,comoobjetivodeconstruirmos
APNPs estas permanecem em construção, de modo que aqui visam apenas contribuir 
para a discussão coletiva em todas as instâncias doIFRJ.

 

Considerando as fontes explicitadas no histórico, o Art. 2° da minuta das APNPs e 
o fato de que a adoção das APNPs poderá se estender para além do período em que 
persistiremrestriçõessanitáriasparaapresençacompletadosestudantesemambiente 
escolar,ocolegiadoentendequetodasascolocaçõesarespeitodasAPNPs(PPC
devem constar do Projeto Pedagógico de Curso com uso das APNPs 
momento está emconstrução. 

Para evidenciar nossas discussões apontamos a seguir, por tópicos, como solicitado, 
os principais pontos já discutidos na construção do PPC

 

1) Sobre a Avaliação, frequência eaprovação

Pelas discussões até agora estabelecidas registramos no colegiado de Licenciatura 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

Diante desta situação de emergência pública sanitária da COVID-19, e avaliando

suas condições pessoais neste momento, como você vê a hipótese de retorno às 
atividadesdeensinodeformaremota(nãopresenciais,compossibilidadedeusoda internet)?

(ALUNOS ATIVOS QUE RESPONDERAM) 

Após esta pesquisa, dados os encaminhamentos das reuniões coma direção do 
campusocoordenadordocursodeLicenciaturaemMatemáticaconduziuocolegiadoa 

Projeto Pedagógico de Curso com uso das APNPs (PPC-APNPs), em 
consonância com as diretrizes institucionais do IFRJ para as APNPs e com previsão de 
vigência estabelecida pela portaria 544 e/ou subsequentes que determinarem as datas 
limites do período necessário para cobrir os lastros da pandemia. Tal elaboração 

se em andamento e é alvo das atuais reuniões periódicas do colegiado do 

Para este parecer, o relator considerou, os encaminhamentos das reuniões com 
acomunidadeacadêmicaeosfuncionáriosdocampusNilópolis,oresultadodareferida 
pesquisa,otrabalhodeelaboraçãodoProjetoPedagógicodeCursocomusodasAPNPs
os documentos que embasam a Minuta de Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais(APNPs)easreferênciasrecebidasdacoordenaçãodoCAEG(PORTARIAIFSP 
N° 2337, DE 26 DE JUNHO DE 2020; INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5 DE 18 DE 
JUNHO DE 2020 do IFMG; PORTARIA Nº 2.618, DE 12 DE JUNHO DE 2020 

Comoformadepreservaraconstituição coletivadocolegiadodecursoorelator do 
parecer declara que todas as indicações no item de análise são construções do 
colegiado.E,que,comoobjetivodeconstruirmosProjetoPedagógicodeCursocomuso das 

estas permanecem em construção, de modo que aqui visam apenas contribuir 
para a discussão coletiva em todas as instâncias doIFRJ. 

II –ANÁLISE 

Considerando as fontes explicitadas no histórico, o Art. 2° da minuta das APNPs e 
o fato de que a adoção das APNPs poderá se estender para além do período em que 
persistiremrestriçõessanitáriasparaapresençacompletadosestudantesemambiente 

entendequetodasascolocaçõesarespeitodasAPNPs(PPC-APNPs) 
Projeto Pedagógico de Curso com uso das APNPs que no presente 

Para evidenciar nossas discussões apontamos a seguir, por tópicos, como solicitado, 
ais pontos já discutidos na construção do PPC-APNPs. 

Sobre a Avaliação, frequência eaprovação 

Pelas discussões até agora estabelecidas registramos no colegiado de Licenciatura 
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19, e avaliando 

momento, como você vê a hipótese de retorno às 
atividadesdeensinodeformaremota(nãopresenciais,compossibilidadedeusoda internet)? 

166 84,7% 

30 15,3% 

196 100% 

Após esta pesquisa, dados os encaminhamentos das reuniões coma direção do 
campusocoordenadordocursodeLicenciaturaemMatemáticaconduziuocolegiadoa 

APNPs), em 
tucionais do IFRJ para as APNPs e com previsão de 

vigência estabelecida pela portaria 544 e/ou subsequentes que determinarem as datas 
limites do período necessário para cobrir os lastros da pandemia. Tal elaboração 

ais reuniões periódicas do colegiado do 

Para este parecer, o relator considerou, os encaminhamentos das reuniões com 
acomunidadeacadêmicaeosfuncionáriosdocampusNilópolis,oresultadodareferida 

musodasAPNPs, todos 
os documentos que embasam a Minuta de Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais(APNPs)easreferênciasrecebidasdacoordenaçãodoCAEG(PORTARIAIFSP 
N° 2337, DE 26 DE JUNHO DE 2020; INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5 DE 18 DE 

A Nº 2.618, DE 12 DE JUNHO DE 2020 

Comoformadepreservaraconstituição coletivadocolegiadodecursoorelator do 
parecer declara que todas as indicações no item de análise são construções do 

ursocomuso das 
estas permanecem em construção, de modo que aqui visam apenas contribuir 

Considerando as fontes explicitadas no histórico, o Art. 2° da minuta das APNPs e 
o fato de que a adoção das APNPs poderá se estender para além do período em que 
persistiremrestriçõessanitáriasparaapresençacompletadosestudantesemambiente 

APNPs) 
que no presente 

Para evidenciar nossas discussões apontamos a seguir, por tópicos, como solicitado, 

Pelas discussões até agora estabelecidas registramos no colegiado de Licenciatura 
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em Matemática do campus Nilópolis, que 80% do colegiado concorda com o 
concorda com o §8°, cabendo 
indicamafaltadeespecificidadedoitem.Esteparágrafocabeaoensinomédio,masnão para 
alicenciatura. 

 

2) Sobre aFrequência 

Entendendo as indicações advindas da EAD, e dos relatos sobre o ensino remo
92,3%docolegiadoconcordacomoArtigo4°,ouseja,queafrequênciadosestudantes seja 
registrada mediante a entrega das atividadespropostas.

 

3) Sobre aAprovação 

Paraoitemaprovação73,1%docolegiadoconcordacomoscuidadoscomoscasos de 
reprovação nos termos do parágraf
necessidade de haver clara diferenciação entre ensino superior e ensino básico para 
estescuidados.Cabendoaoensinosuperiorrecursosquenãoconstamdesteparágrafo, como 
por exemplo a oferta da possibilidade de tran
forma de não computar areprovação.

 

4) Sobre as questõeslegais

Para este item o relator encontrou dificuldades em indicar para o colegiado itens 
que fossem alvo de uma análise quanto a legalidade das APNPs e consequentemente 
um posicionamento do colegiado a esse respeito. A única questão sugerida foi a das 
consequênciaspossíveisquepodemvirarcasostratadoseminstanciasquenãosãomais a sala 
de aula, ou até mesmo podem virar casos jurídicos. Este é o caso do artigo 7° da 
minuta. 

A impossibilidade de participar das APNPs pode se dar em qualquer momento e 
mesmo sendo prestada a informação desta impossibilidade ao professor o colegiado 
entendequeserámuitodifícilcontornarestaimpossibilidadecomaofertadeplanosde estudos 
individualizados. 

Paraesteitemdaminutaapenas50%concordamcomostermos,30,8%discorda 
totalmente e os demais sinalizam a inviabilidade de serem individuais asalternativas.

 

5) Sobre as adaptações e mudanças de CH e currículo no contexto deAPNP

Sobre as adaptações e mudanças de car
qualquer alteração que esteja de acordo com o artigo 15° da minuta.

 

6) Sobre as questõesDidático

Para as discussões da construção do PCC
seguintes sugestões dos docentes

 

a) Realizar atividades síncronas, assíncronas e atividadescomplementares;

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
em Matemática do campus Nilópolis, que 80% do colegiado concorda com o 
concorda com o §8°, cabendo a ressalva de que os que não concordam 
indicamafaltadeespecificidadedoitem.Esteparágrafocabeaoensinomédio,masnão para 

Entendendo as indicações advindas da EAD, e dos relatos sobre o ensino remo
92,3%docolegiadoconcordacomoArtigo4°,ouseja,queafrequênciadosestudantes seja 
registrada mediante a entrega das atividadespropostas. 

Paraoitemaprovação73,1%docolegiadoconcordacomoscuidadoscomoscasos de 
reprovação nos termos do parágrafo 7 do 5° artigo da minuta. Os demais colocam a 
necessidade de haver clara diferenciação entre ensino superior e ensino básico para 
estescuidados.Cabendoaoensinosuperiorrecursosquenãoconstamdesteparágrafo, como 
por exemplo a oferta da possibilidade de trancamento em qualquer momento como 
forma de não computar areprovação. 

Sobre as questõeslegais 

Para este item o relator encontrou dificuldades em indicar para o colegiado itens 
que fossem alvo de uma análise quanto a legalidade das APNPs e consequentemente 

m posicionamento do colegiado a esse respeito. A única questão sugerida foi a das 
consequênciaspossíveisquepodemvirarcasostratadoseminstanciasquenãosãomais a sala 
de aula, ou até mesmo podem virar casos jurídicos. Este é o caso do artigo 7° da 

impossibilidade de participar das APNPs pode se dar em qualquer momento e 
mesmo sendo prestada a informação desta impossibilidade ao professor o colegiado 
entendequeserámuitodifícilcontornarestaimpossibilidadecomaofertadeplanosde estudos 

Paraesteitemdaminutaapenas50%concordamcomostermos,30,8%discorda 
totalmente e os demais sinalizam a inviabilidade de serem individuais asalternativas.

Sobre as adaptações e mudanças de CH e currículo no contexto deAPNP

Sobre as adaptações e mudanças de carga horária e currículo 88% não sugerem 
qualquer alteração que esteja de acordo com o artigo 15° da minuta. 

Sobre as questõesDidático-pedagógicas 

Para as discussões da construção do PCC-APNPs, estão sendo consideradas as 
seguintes sugestões dos docentes 

Realizar atividades síncronas, assíncronas e atividadescomplementares;
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em Matemática do campus Nilópolis, que 80% do colegiado concorda com o §1°, 52% 
a ressalva de que os que não concordam 

indicamafaltadeespecificidadedoitem.Esteparágrafocabeaoensinomédio,masnão para 

Entendendo as indicações advindas da EAD, e dos relatos sobre o ensino remoto, 
92,3%docolegiadoconcordacomoArtigo4°,ouseja,queafrequênciadosestudantes seja 

Paraoitemaprovação73,1%docolegiadoconcordacomoscuidadoscomoscasos de 
o 7 do 5° artigo da minuta. Os demais colocam a 

necessidade de haver clara diferenciação entre ensino superior e ensino básico para 
estescuidados.Cabendoaoensinosuperiorrecursosquenãoconstamdesteparágrafo, como 

camento em qualquer momento como 

Para este item o relator encontrou dificuldades em indicar para o colegiado itens 
que fossem alvo de uma análise quanto a legalidade das APNPs e consequentemente 

m posicionamento do colegiado a esse respeito. A única questão sugerida foi a das 
consequênciaspossíveisquepodemvirarcasostratadoseminstanciasquenãosãomais a sala 
de aula, ou até mesmo podem virar casos jurídicos. Este é o caso do artigo 7° da 

impossibilidade de participar das APNPs pode se dar em qualquer momento e 
mesmo sendo prestada a informação desta impossibilidade ao professor o colegiado 
entendequeserámuitodifícilcontornarestaimpossibilidadecomaofertadeplanosde estudos 

Paraesteitemdaminutaapenas50%concordamcomostermos,30,8%discorda 
totalmente e os demais sinalizam a inviabilidade de serem individuais asalternativas. 

Sobre as adaptações e mudanças de CH e currículo no contexto deAPNP 

ga horária e currículo 88% não sugerem 

APNPs, estão sendo consideradas as 

Realizar atividades síncronas, assíncronas e atividadescomplementares; 
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b) Realizar procedimentos que caracterizam unidade no trabalho com as 
áreas, uniformizando, inclusive, a propostaavaliativa;

c) Planejar as ações de ensino e aprendizagem com uma distribuição
tenha 30% de atividades síncronas, 40% de atividades de interação e 30% 
de atividades assíncronas;

d) Construção de um cronograma de APNPs por período, para não 
sobrecarregar os alunos;

e) Início imediato para das APNPs e continuação do 

f) AatençãocomaimplementaçãodasAPNPscomvistasaonãoempobrecimento 
da formação de nossosestudantes.

 

Estando o curso de licenciatura em Matemática do campus Nilópolis ainda em 
fase de construção do documento nomeado por PPC
dados da Pesquisa Discente Sobre Acessibilidade as TICs e Condições Físicas e 
Psicológicas, (2) os encaminhamentos recebidos da Direção do campus e (3) a minuta 
das APNPs, que é objeto deste parecer, cabe a ele a declaração 
informadosnesteparecercorrespondemaumaconstruçãocoletivacomocolegiadode 
cursoeassimforamcoletadoscomointuitodequepossamosdeclararnossosníveisde 
concordância com a referida minuta, e ainda, ratificar nosso posicionamento junto a 
PROEN mantendo a janela de discussão e oficialização de nossas ações a nível 
institucional. 
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Realizar procedimentos que caracterizam unidade no trabalho com as 
áreas, uniformizando, inclusive, a propostaavaliativa; 

Planejar as ações de ensino e aprendizagem com uma distribuição
tenha 30% de atividades síncronas, 40% de atividades de interação e 30% 
de atividades assíncronas; 

Construção de um cronograma de APNPs por período, para não 
sobrecarregar os alunos; 

Início imediato para das APNPs e continuação do calendárioacadêmico;

AatençãocomaimplementaçãodasAPNPscomvistasaonãoempobrecimento 
da formação de nossosestudantes. 

III – VOTO DORELATOR 

Estando o curso de licenciatura em Matemática do campus Nilópolis ainda em 
fase de construção do documento nomeado por PPC-APNPs, o qual considera (1) os 
dados da Pesquisa Discente Sobre Acessibilidade as TICs e Condições Físicas e 
Psicológicas, (2) os encaminhamentos recebidos da Direção do campus e (3) a minuta 
das APNPs, que é objeto deste parecer, cabe a ele a declaração de que os dados 
informadosnesteparecercorrespondemaumaconstruçãocoletivacomocolegiadode 
cursoeassimforamcoletadoscomointuitodequepossamosdeclararnossosníveisde 
concordância com a referida minuta, e ainda, ratificar nosso posicionamento junto a 

do a janela de discussão e oficialização de nossas ações a nível 
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Realizar procedimentos que caracterizam unidade no trabalho com as 

Planejar as ações de ensino e aprendizagem com uma distribuição onde se 
tenha 30% de atividades síncronas, 40% de atividades de interação e 30% 

Construção de um cronograma de APNPs por período, para não 

calendárioacadêmico; 

AatençãocomaimplementaçãodasAPNPscomvistasaonãoempobrecimento 

Estando o curso de licenciatura em Matemática do campus Nilópolis ainda em 
APNPs, o qual considera (1) os 

dados da Pesquisa Discente Sobre Acessibilidade as TICs e Condições Físicas e 
Psicológicas, (2) os encaminhamentos recebidos da Direção do campus e (3) a minuta 

de que os dados 
informadosnesteparecercorrespondemaumaconstruçãocoletivacomocolegiadode 
cursoeassimforamcoletadoscomointuitodequepossamosdeclararnossosníveisde 
concordância com a referida minuta, e ainda, ratificar nosso posicionamento junto a 

do a janela de discussão e oficialização de nossas ações a nível 
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ANEXO VIII – CNIL - Contribuições dos Colegiados

 

Este documento está sendo compartilhado para que sejam incluídas as considerações dos 
colegiados (de cursos e de Humanidades), dos núcleos (NAPNE, NEABI e NUGEDS), das COTPs 
(COTPGPG e COTPMT e SESO) e das representações estudantis (C.As, Grêmio e CART) do
campus Nilópolis. As contribuições serão fruto das discussões coletivas, mas serão inseridas 
apenas pelo coordenador, presidente ou representante das instâncias citadas. O texto do 
documento NÃO deve ser alterado. Por favor, insiram suas colocações sob a 
COMENTÁRIOS.  

O documento estará disponível até o dia 13
encaminharemos à PROEN todos os comentários com o posicionamento do campus Nilópolis.

Paralelamente, reforçamos que as considerações (individu
diretamente na consulta pública, disponível no link: 
https://pesquisa.ifrj.edu.br/index.php/279263?lang=pt

Estabelece diretrizes para a 
(APNPs) e o atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência da 
situação de pandemia de Covid

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, nos 
usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:

- a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos
sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e 
garantia de padrão de qualidade;

- a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996
nacional; 

- a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;

- a Resolução do Conselho Nacional de Educação 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio; 

- os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais e 
demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 
modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;

- a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;

- a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019

- a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019;
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ontribuições dos Colegiados 

Este documento está sendo compartilhado para que sejam incluídas as considerações dos 
colegiados (de cursos e de Humanidades), dos núcleos (NAPNE, NEABI e NUGEDS), das COTPs 
(COTPGPG e COTPMT e SESO) e das representações estudantis (C.As, Grêmio e CART) do
campus Nilópolis. As contribuições serão fruto das discussões coletivas, mas serão inseridas 
apenas pelo coordenador, presidente ou representante das instâncias citadas. O texto do 
documento NÃO deve ser alterado. Por favor, insiram suas colocações sob a 

O documento estará disponível até o dia 13-08. No dia 14-08, fecharemos as contribuições e 
encaminharemos à PROEN todos os comentários com o posicionamento do campus Nilópolis.

Paralelamente, reforçamos que as considerações (individuais e coletivas) também devem ser feitas 
diretamente na consulta pública, disponível no link: 
https://pesquisa.ifrj.edu.br/index.php/279263?lang=pt-BR 

Estabelece diretrizes para a realização de atividades pedagógicas não presenciais 
(APNPs) e o atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência da 
situação de pandemia de Covid-19. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
IA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO –

em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, nos 
usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando: 

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que dispõe 
sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e 
garantia de padrão de qualidade; 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;

a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 2012, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais e 
que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 

modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ; 

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) consti
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional; 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

umana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019; 
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Este documento está sendo compartilhado para que sejam incluídas as considerações dos 
colegiados (de cursos e de Humanidades), dos núcleos (NAPNE, NEABI e NUGEDS), das COTPs 
(COTPGPG e COTPMT e SESO) e das representações estudantis (C.As, Grêmio e CART) do 
campus Nilópolis. As contribuições serão fruto das discussões coletivas, mas serão inseridas 
apenas pelo coordenador, presidente ou representante das instâncias citadas. O texto do 
documento NÃO deve ser alterado. Por favor, insiram suas colocações sob a forma de 

08, fecharemos as contribuições e 
encaminharemos à PROEN todos os comentários com o posicionamento do campus Nilópolis. 

ais e coletivas) também devem ser feitas 
diretamente na consulta pública, disponível no link: 

realização de atividades pedagógicas não presenciais 
(APNPs) e o atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência da 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
– IFRJ, nomeado 

em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, nos 

I e VII, do Art. 206, que dispõe 
sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e 

, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; 

(CNE) N. 6, de 20 de setembro de 2012, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais e 
que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
19) constitui uma 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
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- o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus;

- a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020,
Trabalho – MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, empregados, 
aprendizes e estagiários adolescentes;

- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que estabelece 
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 
de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

- o Parecer do Conselho Nacional de 
que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 
anual, em razão da pandemia Covid

- a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituições federais de 
ensino superior, enquanto durar a situação de pandemia do 

- a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre as 
aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 
situação de pandemia do novo coronavírus (Covid

- Portaria 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;

- a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de Emergência 
do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações; 

Art. 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de 
não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não P
visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente 
curricular, em seus respectivos Projetos Políticos dos Cursos (PPCs).

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma prefer
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à 
gestão pedagógica do campus
permanecer nos estudos.(Colocar uma nota no rodapé, explicando o que são APNPs 
assíncronas) 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

Art. 2º Entende-se por Atividades 
atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que podem 
ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias
ou não, no âmbito dos cursos do IFRJ,
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creto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus; 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, empregados, 

aprendizes e estagiários adolescentes; 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que estabelece 
rmas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 

decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 
de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 2020, 
que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 

Covid-19; 

a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituições federais de 
ensino superior, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre as 
aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 
situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19); 

ortaria 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 

19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 
45, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020; 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de Emergência 
do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações;  

RESOLVE: 

es institucionais para a realização de Atividades 
resenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 

IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente 
curricular, em seus respectivos Projetos Políticos dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 

campus, manter contato com os estudantes e incentivá
Colocar uma nota no rodapé, explicando o que são APNPs 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS -

tividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) um conjunto de 
atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que podem 
ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias
ou não, no âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto persistirem restrições sanitárias para 
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creto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, empregados, 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que estabelece 
rmas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 

decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 

Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 2020, 
que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 

a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituições federais de 

oronavírus (Covid-19). 

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre as 
aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 

ortaria 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 

19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de Emergência 

tividades Pedagógicas 
resenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 

-19. 

resenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente 

encialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 

equipe docente, com apoio da 
, manter contato com os estudantes e incentivá-los a 

Colocar uma nota no rodapé, explicando o que são APNPs 

- APNPs 

resenciais (APNPs) um conjunto de 
atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que podem 
ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias 

enquanto persistirem restrições sanitárias para 
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presença completa dos estudantes nos 
a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidad
realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o 
aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.

§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 

I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;  

II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição

III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntura
conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs;

IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;

V - evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;

VI - configurar-se como uma estratégia de 

VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 
físico do campus. 

§ 3º As atividades a que se referem esta
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 
oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenciais, na 
forma do que preveem outros 

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada 
direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares sob 
sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as qu
deverão ser descritas em Plano de Atividades 
período.A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de 
reunião de colegiado de curso
§ 5º As APNPs podem ou não
comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das 
atividades por meio físico e/ou virtual.

§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 
forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, 
devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar 
sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de 
aplicação da presente Resolução.

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudant
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência 
às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de 
das APNPs, com base nestas diretrizes.

§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% da 
totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e das possibilidades 
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presença completa dos estudantes nos campi da Instituição, respeitando a f
a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidad

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o 
aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  

o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;   

possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 

evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 

como uma estratégia de manutenção de recuperação de estudos e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 

tividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 

oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenciais, na 
documentos normativos, em caráter regular. 

, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares sob 

sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as qu
em Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1) específicas para o 

opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de 
reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN.

não ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das 

atividades por meio físico e/ou virtual. 

º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 

forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, 
de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar 

sição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de 
aplicação da presente Resolução. 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudant
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência 
às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias. 

º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
ensino, acompanhar e divulgar o planejamento 

as diretrizes. 

Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% da 
totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e das possibilidades 
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a flexibilidade e 
a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o 

l, garantindo a oferta dos 

recuperação de estudos e  

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 

estão asseguradas pelo Parecer 
nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 

oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenciais, na 

juntamente com a 
avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares sob 

sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as quais 
APNPs (Anexo 1) específicas para o 

opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de 
, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN. 

or tecnologias digitais de informação e 
e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das 

º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 

forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, 
de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar 

sição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência 

º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
o planejamento periódico 

Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% da 
totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e das possibilidades 
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de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem 
satisfatórias para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por 
orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga 
horária de APNPs semanal poderá ser diminuída progressivamente.

§ 10º Os componentes curriculares 
que não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
reprogramados para reposição quando for 
ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura 
curricular de cada curso, no semestre corrente ou no próximo.

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas 
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 
conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por raz
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra 
razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoio 
de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direi
plano de estudos individualizado elaborado 
com apoio da equipe multiprofissional e com ciência do 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradu
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de 
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 
semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

     § 14º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de 
planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao 
projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos 
profissionais, às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de 
Educação - CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam 
disciplinados pelo CNE. 

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de 
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 
profissionais de estágio. 

Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá 
procedimentos operacionais previstos nes

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem (AVEA).  

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:

I - reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 
considerando as APNPs que passarem a ser realizadas;

II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e 
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de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem 

s para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por 
orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga 
horária de APNPs semanal poderá ser diminuída progressivamente. 

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas 
que não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
reprogramados para reposição quando for possível o retorno às atividades presenciais, ou 
ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura 
curricular de cada curso, no semestre corrente ou no próximo. 

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 
conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por raz
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra 
razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoio 
de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direi
plano de estudos individualizado elaborado pelo(s) docente(s) regente(s) das APNPs, 
com apoio da equipe multiprofissional e com ciência do pelo colegiado de curso.  

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradu
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de 
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 
semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19. 

re às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de 
planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao 

curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos 
profissionais, às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de 

CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam 

ara atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de 
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 

º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá 
previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 

procedimentos gerais: 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 
considerando as APNPs que passarem a ser realizadas; 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e 
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de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem 
s para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por 

orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga 

que tenham atividades experimentais e/ou práticas 
que não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 

possível o retorno às atividades presenciais, ou 
ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura 

Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 
conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias.  

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra 
razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoio 
de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito a um 

pelo(s) docente(s) regente(s) das APNPs, 
colegiado de curso.   

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual às 
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de 
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 

re às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de 
planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao 

curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos 
profissionais, às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de 

CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam 

ara atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de 
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 

º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e 
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os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade 
virtual;  

III - postagem obrigatória do Plano de Atividades 
informações acadêmicas no SIGAA para a
plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e recu
a serem utilizados, indicando o que será diferente nas APNPs em relação a
sido planejado para o desenvolvimento das atividades presenciais;

IV - orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 
objetivos da disciplina e como serão avaliadas;

V - realização de seleção e apresentação de 
na internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 
devidamente identificados nas normas corret
e demais normas e legislações correlatas); 

VI - proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, res
testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem 
mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá
período e garantindo-se o registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do 
SIGAA; 

VII - realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação 
sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferram
VIII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão 
CAM sugere que se substitua por preferencialmente.)
regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos desde que haja 
acordo entre todos os estudantes e o docente.

IX - retorno adequado e constante aos estud
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem;

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas le
conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes possam 
assistir a qualquer tempo. 

§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação e 
defesa de trabalhos de conclus
entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que permitam 
gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

§ 6º O plano de APNPs de cada 
para os casos de estudantes sem acesso à internet, observando
de 72 horas para início do prazo das atividades.
§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impr
desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando as 
condições de logística e de pessoal do 
entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entr
disponibilização da estrutura de informática do 
normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS).
CAM entende que não fica claro o papel dos docentes e coorde
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os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade 

postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da discipl
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo docente do 
plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e recursos tecnológicos 

, indicando o que será diferente nas APNPs em relação a
sido planejado para o desenvolvimento das atividades presenciais; 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 
objetivos da disciplina e como serão avaliadas; 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis 
na internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 
devidamente identificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais (ABNT 
e demais normas e legislações correlatas);  

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, res
testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem 
mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá-las aos estudantes neste 

se o registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do 

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação 
sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas tecnológicas

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente(O Colegiado de 
CAM sugere que se substitua por preferencialmente.) no horário em que a turma está 
regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos desde que haja 
acordo entre todos os estudantes e o docente. 

retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das APNPs, 
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem;

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e institucionais de 
conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes possam 

º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação e 
defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), 
entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que permitam 
gravação e disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual - SIGAA.

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e impresso 
para os casos de estudantes sem acesso à internet, observando-se antecedência mínima 
de 72 horas para início do prazo das atividades. 

Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes para o 
desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando as 
condições de logística e de pessoal do campus, analisar a viabilidade para garantir a 
entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 
disponibilização da estrutura de informática do campus, entre outros,  considerando as 
normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS).( O Colegiado de 
CAM entende que não fica claro o papel dos docentes e coordenação sendo apenas de 
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os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade 

APNPs da disciplina e demais 
estudantes pelo docente do 

rsos tecnológicos 
, indicando o que será diferente nas APNPs em relação ao que havia 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 

materiais em formato digital já disponíveis 
na internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 

as de citações e de direitos autorais (ABNT 

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, resumos, 
testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem 

s aos estudantes neste 
se o registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do 

realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação 
tecnológicas; 

(O Colegiado de 
no horário em que a turma está 

regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos desde que haja 

antes acerca do cumprimento das APNPs, 
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem; 

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
gais e institucionais de 

conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes possam 

º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação e 
ão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), 

entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que permitam 
SIGAA. 

disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e impresso 
se antecedência mínima 

esso aos estudantes para o 
desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando as 

, analisar a viabilidade para garantir a 
ega presencial agendada, 

, entre outros,  considerando as 
( O Colegiado de 

nação sendo apenas de 
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planejamento na logística de entrega e recebimento de material impresso aos alunos, mas 
não participando ativamente. O colegiado entende que não é papel de docentes e 
coordenação ficar responsável por essa atribuíção, mas sim as direç
Direção Geral.) (§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá aos Diretores de Ensino e Diretor 
Geral, considerando as condições de logística e de pessoal do cam
viabilidade para garantir a entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega 
presencial agendada, disponibilização da estrutura de informática do campus, entre outros,  
considerando as normativas e os protocolos da Organização M
(Temos conversado com os alunos do curso e muitos não se sentem aptos a acompanharem 
as APNPs porque possuem apenas celular. Por isso, fazemos a seguinte sugestão:§ 8o 
Respeitando as normas sanitárias de higienização dos ambientes, 
temperaturas corporais, uso de máscaras e distanciamento entre as pessoas, os campi 
podem disponibilizar, mediante agendamento prévio, os computadores das salas de 
informática aos alunos que tenham necessidade de utilização para realização de
que não possam ser realizadas pelo celular.)

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
propostas, referentes ao período da realização das atividades não presenciais de ensino.

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente 
e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também de 
avaliação presencial posterior, em caso de retorno presen

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizag
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA.

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 
instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§3º Recomenda-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa 
conceitual, etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de 
avaliação de aprendizagem. 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser assegura
atividades possam ser entregue

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas 
docente(s) da(s) APNPs, com apoio da CoTP e do NAPNE.

§ 6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a articulação 
entre os conhecimentos efetivament
considerando o contexto do isolamento social.
§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de 
graduação.  (O colegiado de CAM também se questionou sobre a possibilidade de 
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planejamento na logística de entrega e recebimento de material impresso aos alunos, mas 
não participando ativamente. O colegiado entende que não é papel de docentes e 
coordenação ficar responsável por essa atribuíção, mas sim as direções de Ensino e 
Direção Geral.) (§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá aos Diretores de Ensino e Diretor 
Geral, considerando as condições de logística e de pessoal do cam
viabilidade para garantir a entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega 
presencial agendada, disponibilização da estrutura de informática do campus, entre outros,  
considerando as normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS).) 
(Temos conversado com os alunos do curso e muitos não se sentem aptos a acompanharem 
as APNPs porque possuem apenas celular. Por isso, fazemos a seguinte sugestão:§ 8o 
Respeitando as normas sanitárias de higienização dos ambientes, 
temperaturas corporais, uso de máscaras e distanciamento entre as pessoas, os campi 
podem disponibilizar, mediante agendamento prévio, os computadores das salas de 
informática aos alunos que tenham necessidade de utilização para realização de
que não possam ser realizadas pelo celular.) 

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
propostas, referentes ao período da realização das atividades não presenciais de ensino.

a aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente 
e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também de 

osterior, em caso de retorno presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizag
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA.

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 
instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 

ntração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa 

etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser assegura

possam ser entregues em prazo definido no calendário acadêmico.

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas 

(s) da(s) APNPs, com apoio da CoTP e do NAPNE. 

§ 6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, também, as 
especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a articulação 
entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos diferentes componentes, 
considerando o contexto do isolamento social. 
§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 

e, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de 
(O colegiado de CAM também se questionou sobre a possibilidade de 
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planejamento na logística de entrega e recebimento de material impresso aos alunos, mas 
não participando ativamente. O colegiado entende que não é papel de docentes e 

ões de Ensino e 
Direção Geral.) (§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá aos Diretores de Ensino e Diretor 
Geral, considerando as condições de logística e de pessoal do campus, analisar a 
viabilidade para garantir a entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega 
presencial agendada, disponibilização da estrutura de informática do campus, entre outros,  

undial da Saúde (OMS).) 
(Temos conversado com os alunos do curso e muitos não se sentem aptos a acompanharem 
as APNPs porque possuem apenas celular. Por isso, fazemos a seguinte sugestão:§ 8o 

a aferição de 
temperaturas corporais, uso de máscaras e distanciamento entre as pessoas, os campi 
podem disponibilizar, mediante agendamento prévio, os computadores das salas de 
informática aos alunos que tenham necessidade de utilização para realização de atividades 

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
propostas, referentes ao período da realização das atividades não presenciais de ensino. 

a aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente 
e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também de 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 
instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 

ntração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa 

etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser assegurado que as 

s em prazo definido no calendário acadêmico. 

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas pelo(s) 

se considerar, também, as 
especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a articulação 

e trabalhados pelos diferentes componentes, 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 

e, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de 
(O colegiado de CAM também se questionou sobre a possibilidade de 
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trancamento automático das matrículas de alunos que não exerçam suas atividades a 
contento, evitando assim possíveis reprovações no período de excepcionalidade da 
pandemia. Embora seja entendido que haverá flexibilização das medidas avaliativas, 
também é consenso que deve haver grande quantidade de omissos ou algo que o valha. O 
cenário novo torna difícil visualizar possíveis situações, mas nesses casos se acredita que o 
trancamento poderia ser uma opção.)

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de recupera
estudantes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições 
de ensino-aprendizagem de forma equânime, 
colegiado não entendeu se há alguma em específico ou se seriam eve
determinações contrárias.) 

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno das 
atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 
acolhimento, avaliação diagnóstica e de recuperação 
aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvimento das APNPs.

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA
concomitância e subsequência ao Ensino Médio,
alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de 
ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as identidades dos 
educandos, bem como as singularidades dessa
estudantes a reposição das atividades e das estratégias de recuperação, quando 
necessário. 

Art. 7º Quando for Identificada a existência de estudantes que não estejam participando 
das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de 
diferentes necessidades específicas,
com o apoio dajuntamente com a
a caso e das condições existentes,
compara a organização das atividades dos alunos 
estudantes nessas condições, observando
pelos órgãos de saúde. 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso 
inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Art. 8ºOs estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 
institucionais e marcos legais correlatos, 
presenciais. 

Art. 9º Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
colegiados dos cursos, conselhos de 
forma não presencial, com o suporte das direções de ensino e das 
pedagógicas. Esses momentos são fundamentais 
desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidia
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para 
o retorno às atividades presenciais, quando estas forem retomadas.
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trancamento automático das matrículas de alunos que não exerçam suas atividades a 

o assim possíveis reprovações no período de excepcionalidade da 
pandemia. Embora seja entendido que haverá flexibilização das medidas avaliativas, 
também é consenso que deve haver grande quantidade de omissos ou algo que o valha. O 

il visualizar possíveis situações, mas nesses casos se acredita que o 
trancamento poderia ser uma opção.) 

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de recuperação paralela para os 
estudantes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
colegiado não entendeu se há alguma em específico ou se seriam eve

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno das 
atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 
acolhimento, avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 
aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvimento das APNPs. 

º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados em 

a e subsequência ao Ensino Médio,recomenda-se que as APNPs estejam 
alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de 
ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as identidades dos 

singularidades dessas modalidades de ensino, garantindo aos 
estudantes a reposição das atividades e das estratégias de recuperação, quando 

Identificada a existência de estudantes que não estejam participando 
as ou não por tecnologias, em virtude de suas especificidades, 

diferentes necessidades específicas,caberá ao docente junto àa coordenação de curso 
juntamente com a CoTP e do NAPNE, poderão, a partir da análise caso 

istentes, definir planos de estudos individualizados 
das atividades dos alunos e fornecimento de materiais aos 

estudantes nessas condições, observando-se as medidas de segurança recomendadas 

co. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidades específicasas especificidades 
inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8ºOs estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 
institucionais e marcos legais correlatos, em caso de retorno das atividades letivas 

Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
onselhos de classe e demais reuniões pedagógicas, ainda que de 

forma não presencial, com o suporte das direções de ensino e das coordenações técnico
. Esses momentos são fundamentais para a avaliação das APNPs, do 

desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar os 
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para 
o retorno às atividades presenciais, quando estas forem retomadas. 
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trancamento automático das matrículas de alunos que não exerçam suas atividades a 
o assim possíveis reprovações no período de excepcionalidade da 

pandemia. Embora seja entendido que haverá flexibilização das medidas avaliativas, 
também é consenso que deve haver grande quantidade de omissos ou algo que o valha. O 

il visualizar possíveis situações, mas nesses casos se acredita que o 

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
ção paralela para os 

estudantes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições 
salvo determinação legal em contrário.(O 

colegiado não entendeu se há alguma em específico ou se seriam eventuais 

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno das 
atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 

de conteúdos e objetivos de 

º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
bem como dos cursos ofertados em 

se que as APNPs estejam 
alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de 
ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as identidades dos 

de ensino, garantindo aos 
estudantes a reposição das atividades e das estratégias de recuperação, quando 

Identificada a existência de estudantes que não estejam participando 
suas especificidades, 

coordenação de curso e 
poderão, a partir da análise caso 

definir planos de estudos individualizados (PEI), 
e fornecimento de materiais aos 

se as medidas de segurança recomendadas 

co. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
as especificidades que 

Art. 8ºOs estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 

em caso de retorno das atividades letivas 

Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
lasse e demais reuniões pedagógicas, ainda que de 

coordenações técnico-
para a avaliação das APNPs, do 

desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar os 
r a análise de 

continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para 
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Art. 10 As Coordenações Técnico
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando 
ao atendimento acolhedor. Além disso, devem
entre outras formas – os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 
orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E 
DO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como 
será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme legislação vigente
bem como regulamentos de ensino do IFRJ.
Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs
direções de ensino dos campi
retomada das atividades presenciais, com 
dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período de 
realização das APNPs.(Sugestão:Art. 12 Caberá a equipe de Coordenação de Saúde do 
Trabalhador juntamente com os Serviços d
do Trabalho e Meio Ambiente e  com apoio das CISSP de cada Campus e das direções de 
ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada das 
atividades presenciais.§único:  Caberá
das direções de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para 
os estudantes que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades 
específicas, durante o período de

Art. 13 No retorno das atividades

I - acolhimento e reintegração de servidores,
forma de superar os impactos psicossociais e 
se de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 
compartilhamento de experiências vivenciadas no período de distanciamento físico, 
incluindo atividades culturais, palestras informativas, expl
saúde e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no 
sentido de desenvolver o sentimento de pertencimento à instituição;

II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que deve
adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 
informar quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde mental do estudante, 
tendo em vista que períodos pós
existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 
conflitos e comportamentos agressivos, interferindo diretamente no processo de 
aprendizagem; 

III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que
ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais;

IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, 
planejamento de atividades de revisão e recuperação 
período letivo corrente e/ou no próximo, 
programados nos diferentes componentes curriculares dos cursos
realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da fo
acadêmica do estudante;  

V - atividades e orientações voltadas à segurança

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter um 

omunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando 
r. Além disso, devem avaliar – mediante relatos dos estudantes, 

os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 
os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E 
DO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária trabalhada 

para a substituição de carga horária presencial conforme legislação vigente
bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 
Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs, do NAPNE

, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram 
dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período de 

Sugestão:Art. 12 Caberá a equipe de Coordenação de Saúde do 
Trabalhador juntamente com os Serviços de Saúde dos Campi, Coordenação de Segurança 
do Trabalho e Meio Ambiente e  com apoio das CISSP de cada Campus e das direções de 
ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada das 
atividades presenciais.§único:  Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e 
das direções de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para 
os estudantes que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades 
específicas, durante o período de realização das APNPs.) 

atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias como 
forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento social. Trata
se de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 
compartilhamento de experiências vivenciadas no período de distanciamento físico, 
incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de 
saúde e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no 
sentido de desenvolver o sentimento de pertencimento à instituição; 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que deve
adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 
informar quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde mental do estudante, 
tendo em vista que períodos pós-traumáticos podem intensificar problemas emocionais 
existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 
conflitos e comportamentos agressivos, interferindo diretamente no processo de 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que
das sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais;

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para 
planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de aprendizagem, no 
período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e finalização dos estudos 
programados nos diferentes componentes curriculares dos cursos, bem como para 
realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da fo

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade acadêmica, 
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deverão manter um 
omunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando 

mediante relatos dos estudantes, 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 

os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E 

As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
trabalho escolar e a carga horária trabalhada 

para a substituição de carga horária presencial conforme legislação vigente, 

, do NAPNE e das 
, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 

especial atenção aos estudantes que tiveram 
dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período de 

Sugestão:Art. 12 Caberá a equipe de Coordenação de Saúde do 
e Saúde dos Campi, Coordenação de Segurança 

do Trabalho e Meio Ambiente e  com apoio das CISSP de cada Campus e das direções de 
ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada das 

aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e 
das direções de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para 
os estudantes que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades 

presenciais, devem ser priorizadas as seguintes ações: 

estudantes e famílias como 
do distanciamento social. Trata-

se de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 
compartilhamento de experiências vivenciadas no período de distanciamento físico, 

icitação de protocolos de 
saúde e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 
informar quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde mental do estudante, 

traumáticos podem intensificar problemas emocionais 
existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 
conflitos e comportamentos agressivos, interferindo diretamente no processo de 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não foram 
das sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais; 

para subsidiar o 
e aprendizagem, no 

para continuidade e finalização dos estudos 
, bem como para 

realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 

sanitária da comunidade acadêmica, 
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conforme normas e protocolos vigentes.

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos.

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de A
executada e registrada no Plano de Disciplina 
com o preconizado no § 7º do art. 2º

Art. 14 Os cursos poderão organizar atividades pedagógica
interdisciplinares e transdisciplinares,
diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 
definido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.

Parágrafo único. As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, 
apoiadas pelas direções de ensino dos 
atendimento da carga horária, desde que n
estudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS 
NO CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e que 
não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o período de suspensão das 
atividades presenciais, desde que:

I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do pr
estudantes; 

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC;

III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e polité

V. a disciplina não configure como pré
Parágrafo único. O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será formalizado em 
ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção 
de ensino do campus, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.
entende que não fica claro se o envio a PROEN será por formalidade processual ou se 
caberá a PROEN avaliar e referendar as ditas possíveis reorganizações.)

Art. 16 A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:

I. adiamento de disciplinas de
de forma não presencial; 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;

III. autorização para que conteúdos complementares d
posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de atividades 
extracurriculares. 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganiz
serem realizadas de forma não presencial.

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para  2020.1, será disponibilizado um novo 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
ização dos calendários acadêmicos. 

º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 
com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação simultânea de docentes de 
diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 

ra o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 

As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, 
nsino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 

atendimento da carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos aos 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS 
NO CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e que 

não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o período de suspensão das 
atividades presenciais, desde que: 

I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem aos 

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC;

III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;

V. a disciplina não configure como pré-requisito para outra disciplina. 
O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será formalizado em 

ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção 
, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.(O colegiado de CAM 

ão fica claro se o envio a PROEN será por formalidade processual ou se 
caberá a PROEN avaliar e referendar as ditas possíveis reorganizações.) 

Art. 16 A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser desenvolvidas 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 

III. autorização para que conteúdos complementares de cunho prático sejam desenvolvidos 
posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de atividades 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de 
serem realizadas de forma não presencial. 

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para  2020.1, será disponibilizado um novo 
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§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 

NPs será aquela 
APNPs e no SIGAA, em consonância 

s multidisciplinares, 
com a participação simultânea de docentes de 

diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 

As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, 
, poderão organizar outras estratégias de 
ão acarretem prejuízos pedagógicos aos 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS 
NO CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e que 

não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o período de suspensão das 

aprendizagem aos 

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC; 

III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 

cnica das unidades curriculares; 

O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será formalizado em 
ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção 

(O colegiado de CAM 
ão fica claro se o envio a PROEN será por formalidade processual ou se 

Art. 16 A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas: 

caráter prático, quando elas não puderem ser desenvolvidas 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

e cunho prático sejam desenvolvidos 
posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de atividades 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
ação das disciplinas em virtude da impossibilidade de 

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para  2020.1, será disponibilizado um novo 
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período de ajustes de disciplinas. 

Art. 18 A reorganização prevista nos
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos. 

DAS DISPOSIÇÕES 
Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização do 
cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual
Deverá ser inserido no texto a possibilidade de realização do cadastro por meio físico, na 
Secretaria de Graduação.) 
Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária dos campi do IFRJ.
art 2º no qual é dito “A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucion
manter o acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.” Se depender da 
disponibilidade orçamentária dos campi, pode ser que alunos fiquem sem ace
acesso não será universal.) 

Art. 21Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão acesso 
à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem organizados 
e disponibilizados pela Diretoria 
Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).

Parágrafo Único: Os campi
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 
pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos.

Art. 22 Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
período em que estiverem em vigor
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e
demais legislações correlatas. 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e 
de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: 
material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou 
divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser 
desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do 
IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas a

Art. 23 No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à 
reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração Escola
Empresa (COIEE). 

Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pel
pelas direções de ensino e pelo colegiado do 

 

          ANEXO I – PLANO DE DISCIPLINA 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
período de ajustes de disciplinas.  

Art. 18 A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização do 

para acesso ao módulo da Turma Virtual.  (Sugestão: Art 19
Deverá ser inserido no texto a possibilidade de realização do cadastro por meio físico, na 

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 

do IFRJ.(Comentário: esse artigo, 20, é incompatível com o §1º do 
art 2º no qual é dito “A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucion
manter o acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.” Se depender da 
disponibilidade orçamentária dos campi, pode ser que alunos fiquem sem ace

1Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão acesso 
à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem organizados 
e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação 
Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN). 

campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 

icas institucionais e normativos legais correlatos. 

Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou webinários 
período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus direitos 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 

na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e
 

fo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e 
de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: 

erial pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou 
divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser 
desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do 

poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes

No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o atendimento ao 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à 
reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração Escola

Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados
nsino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, pela PROEN.
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artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos.  

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização do 
.  (Sugestão: Art 19 

Deverá ser inserido no texto a possibilidade de realização do cadastro por meio físico, na 

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 

(Comentário: esse artigo, 20, é incompatível com o §1º do 
art 2º no qual é dito “A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de 
manter o acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir 
para o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.” Se depender da 
disponibilidade orçamentária dos campi, pode ser que alunos fiquem sem acesso e dessa o 

1Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão acesso 
à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem organizados 

Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação 

poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 

Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
ou webinários - durante o 

terão resguardados seus direitos 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 

na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e 

fo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e 
de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: “Este é um 

erial pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou 
divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser 
desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de seu autor e do 

s penalidades legais vigentes”. 

o atendimento ao 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à Pró-
reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração Escola-

legiados dos cursos, 
ecessário, pela PROEN. 
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CURSO: 

COMPONENTE CURRICULAR: 

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA:

NOME E CONTATO DO DOCENTE:

2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS

Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem 
podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. Neste campo é 
imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara e objetiva, 
trazendo informações que auxiliem/facilitem a comp
solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados instrumentos, 
inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, mapas mentais, 
textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, buscando
conteúdos para estudo remoto, 
necessidades específicas. 

CONTEÚD
O 

OBJETIVO 
DE 

APRENDIZA
GEM 

RELACIONA
DO 

ATIVIDADE 
E FORMAS 

INTERAÇÃ

Descrição 
dos 
conteúdos a 
serem 
estudados no 
respectivo 
período 

Identificação 
do objetivo de 
aprendizagem 
que o conteúdo 
busca 
desenvolver 

Identificação 
da atividade a 
ser 
desenvolvida e 
a forma de 
mediação (ex.: 
chat, aula 
virtual, lista de 
exercícios, 
etc) 

3. CONTEÚDO REFERENCIADO E

Obs.: Conforme diretrizes de 
realização das atividades propostas.

4. AVALIAÇÃO 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo
enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário disponível no 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

TURMA: ANO/SEMESTRE LETIVO:

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: CARGA HORÁRIA TOTAL DAS APNPs:

NOME E CONTATO DO DOCENTE: 

METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS

Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, documentários, 

...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. Neste campo é 
imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara e objetiva, 
trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está sendo 
solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados instrumentos, 
inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, mapas mentais, 
textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, buscando
conteúdos para estudo remoto, garantindo acessibilidade aos alunos com 

ATIVIDADE 
E FORMAS 

DE 
INTERAÇÃ

O 

CARGA 
HORÁRIA DA 

APNPs 

CARGA 
HORÁRIA 

PARA 
ORIENTAÇÕE

S AO 
ESTUDANTE 

SOBRE A 
APNP 

Identificação 
da atividade a 

desenvolvida e 
a forma de 
mediação (ex.: 
chat, aula 
virtual, lista de 
exercícios, 

Identificação da 
carga horária de 
aulas 
correspondente 
aos conteúdos e 
objetivos de 
aprendizagem a 
serem 
desenvolvidos 

Identificação da 
carga horária 
destinada ao 
atendimento ao 
aluno com 
relação à APNP 
proposta. 

REFERENCIADO E CRONOGRAMA 

Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a 
realização das atividades propostas. 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo
enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário disponível no 
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ANO/SEMESTRE LETIVO: 

CARGA HORÁRIA TOTAL DAS APNPs: 

METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
transmissões ao vivo/lives, 

colaborativa, vídeos, filmes, documentários, 
...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. Neste campo é 

imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara e objetiva, 
reensão do que está sendo 

solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados instrumentos, 
inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, mapas mentais, 
textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, buscando adaptar os 

garantindo acessibilidade aos alunos com 

CARGA 
HORÁRIA 

PARA 
ORIENTAÇÕE

ESTUDANTE 
BRE A 

 

REGISTRO DE 
PARTICIPAÇÃ

O DOS 
ESTUDANTES 

Identificação da 
carga horária 
destinada ao 
atendimento ao 

à APNP 

Inferida a partir 
da realização das 
atividades 
entregues (por 
meio digital 
durante o período 
de suspensão das 
aulas ou ao final, 
com apresentação 
digital ou física) 

APNPs, a frequência será atribuída mediante a 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro e 
enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário disponível no 



Pró

 

link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações devem seguir as 
orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais normativ

5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES

Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, chats, e
mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários específicos.

6. OBSERVAÇÕES 

Demais informações que julgar relevante.
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link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações devem seguir as 
orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais normativas legais.

5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, chats, e
mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários específicos.

que julgar relevante. 
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link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações devem seguir as 
as legais. 

Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, chats, e-
mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários específicos. 
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ANEXO IX – CNIT - Relatório de posicionamento do Campus

 

RELATÓRIO DE POSICIONAMENTO DO CAMPUS NITERÓI SOBRE O 
DOCUMENTO QUE PROPÕE A EXECUÇÃO DE APNP

 

Após a disponibilização do documento em questão por 28 dias, para contribuições 
individuais dos docentes e técnicos
Ensino promoveu dois encontros para discutir os tópicos do documento. Dentro desse 
período foram recolhidas 210 contribuições de 16 servidores, do total de 53 que o campus 
possui. 

A metodologia escolhida para as reuniões ocorridas em 06 e 13/08/2020 foi de 
separação do documento em alguns temas nos quais os comentários foram mais 
concentrados. Nos dois dias, debateu
posicionamento sobre o assunto abordado, os servidores votaram através de formulário on
line. Além disso, as contribuições de citações legais e de significação de palavras foram 
contempladas diretamente e serão descritas nesse documento. O resultado das 
contribuições discutidas nas reuniões segue neste relatório e todas as contribuições 
encontram-se no documento original, em anexo.

 

SUGESTÕES DE INCLUSÃO DE CITAÇÕES LEGAIS

Lei 8.069/90 – ECA: pois o mesmo envolve o direito ao acesso e permanência dos 
estudantes. Inclusive para orientar ações de acolhimento e de possíveis gravações que 
envolvam menores de idade.  

Lei n. 12.711/12 e Lei n. 13.409/16, que tratam de Políticas de Ações
de cotas (renda, raça e deficiência): isso porque há grande chance dos estudantes
ingressaram no Instituto via reserva de vagas
vulnerabilidade. Logo a Pandemia poderá atingir cada um desses grupos de forma mais 
intensa, reduzindo a qualidade de vida e gerando evasão escolar, o que demanda 
ações institucionais estratégicas.

Lei 13.146/15: para resguardar o IFRJ contra problemas legais nessa área, passando 
o problema ao campus que não fizer as atividades de forma inclusiva.

 

SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO DE REDAÇÃO

Art 2º, § 2º - trocar a palavra 
“AFASTAMENTO”, pois isolamento faz referência a infectados, termo inadequado para o 
documento. 

Art 2º, § 2º - trocar a palavra “EVITAR” por “MINIMIZAR”, pois não há garantia 
que a APNP de fato evite os retrocessos de ap

Art 3º, § 3º, item V – 
direitos do autor. 

Art 3º, § 3º, item VII 
passe a ideia que o professor estará disponível 24h por dia, de for
dos docentes.  
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elatório de posicionamento do Campus 

RELATÓRIO DE POSICIONAMENTO DO CAMPUS NITERÓI SOBRE O 
DOCUMENTO QUE PROPÕE A EXECUÇÃO DE APNP

Após a disponibilização do documento em questão por 28 dias, para contribuições 
individuais dos docentes e técnicos-administrativos do campus Niterói, a Direção de 
Ensino promoveu dois encontros para discutir os tópicos do documento. Dentro desse 
período foram recolhidas 210 contribuições de 16 servidores, do total de 53 que o campus 

A metodologia escolhida para as reuniões ocorridas em 06 e 13/08/2020 foi de 
separação do documento em alguns temas nos quais os comentários foram mais 
concentrados. Nos dois dias, debateu-se cada tema, e quando tinha mais de um 

e o assunto abordado, os servidores votaram através de formulário on
line. Além disso, as contribuições de citações legais e de significação de palavras foram 
contempladas diretamente e serão descritas nesse documento. O resultado das 

das nas reuniões segue neste relatório e todas as contribuições 
se no documento original, em anexo. 

SUGESTÕES DE INCLUSÃO DE CITAÇÕES LEGAIS 

ECA: pois o mesmo envolve o direito ao acesso e permanência dos 
a orientar ações de acolhimento e de possíveis gravações que 

Lei n. 12.711/12 e Lei n. 13.409/16, que tratam de Políticas de Ações
de cotas (renda, raça e deficiência): isso porque há grande chance dos estudantes
ingressaram no Instituto via reserva de vagas fazerem parte de grupos em situação de 
vulnerabilidade. Logo a Pandemia poderá atingir cada um desses grupos de forma mais 
intensa, reduzindo a qualidade de vida e gerando evasão escolar, o que demanda 

nstitucionais estratégicas. 

Lei 13.146/15: para resguardar o IFRJ contra problemas legais nessa área, passando 
o problema ao campus que não fizer as atividades de forma inclusiva. 

SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO DE REDAÇÃO 

trocar a palavra “ISOLAMENTO” por “DISTANCIAMENTO” ou 
“AFASTAMENTO”, pois isolamento faz referência a infectados, termo inadequado para o 

trocar a palavra “EVITAR” por “MINIMIZAR”, pois não há garantia 
que a APNP de fato evite os retrocessos de aprendizagem. 

 reforçar no texto que devem ser materiais que não firam os 

Art 3º, § 3º, item VII – substituir a palavra “CONSTANTE” por outra que não 
passe a ideia que o professor estará disponível 24h por dia, de forma a garantir o repouso 
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RELATÓRIO DE POSICIONAMENTO DO CAMPUS NITERÓI SOBRE O 
DOCUMENTO QUE PROPÕE A EXECUÇÃO DE APNP 

Após a disponibilização do documento em questão por 28 dias, para contribuições 
administrativos do campus Niterói, a Direção de 

Ensino promoveu dois encontros para discutir os tópicos do documento. Dentro desse 
período foram recolhidas 210 contribuições de 16 servidores, do total de 53 que o campus 

A metodologia escolhida para as reuniões ocorridas em 06 e 13/08/2020 foi de 
separação do documento em alguns temas nos quais os comentários foram mais 

se cada tema, e quando tinha mais de um 
e o assunto abordado, os servidores votaram através de formulário on-

line. Além disso, as contribuições de citações legais e de significação de palavras foram 
contempladas diretamente e serão descritas nesse documento. O resultado das 

das nas reuniões segue neste relatório e todas as contribuições 

ECA: pois o mesmo envolve o direito ao acesso e permanência dos 
a orientar ações de acolhimento e de possíveis gravações que 

Lei n. 12.711/12 e Lei n. 13.409/16, que tratam de Políticas de Ações Afirmativas 
de cotas (renda, raça e deficiência): isso porque há grande chance dos estudantes que 

fazerem parte de grupos em situação de 
vulnerabilidade. Logo a Pandemia poderá atingir cada um desses grupos de forma mais 
intensa, reduzindo a qualidade de vida e gerando evasão escolar, o que demanda 

Lei 13.146/15: para resguardar o IFRJ contra problemas legais nessa área, passando 

“ISOLAMENTO” por “DISTANCIAMENTO” ou 
“AFASTAMENTO”, pois isolamento faz referência a infectados, termo inadequado para o 

trocar a palavra “EVITAR” por “MINIMIZAR”, pois não há garantia 

reforçar no texto que devem ser materiais que não firam os 

substituir a palavra “CONSTANTE” por outra que não 
ma a garantir o repouso 



Pró

 

Art 3º, § 4º, substituir o termo “DEVERÃO” por “PODERÃO”, pois não há como 
garantir um dever pedindo “CONSENTIMENTO”. O parágrafo também não lembra da 
autorização dos pais, no caso de aluno menor de idade.

Art 5º, do modo como está escrito retira a autonomia do docente na avaliação.

Art. 7º trocar a palavra “DEFINIR” por “SUGERIR”, tendo em vista que o Plano 
de Ensino individualizado não é responsabilidade nem do NAPNE e nem da COPT.

 

APNP COMO PROPOSTA DE FORMA CURRIC
DOCUMENTO 

O debate sobre a oferta de APNP como componente curricular ou não realizou
para entendermos a posição do campus a partir das contribuições dos servidores sobre o 
tema. Após amplo debate com exposição de posições divergentes, tivemos 25 votos a 
favor, 17 contrários e 6 abstenções. Portanto, a posição da maioria dos servidores é de que 
a oferta de APNP deve ser curricular. 

 

SUGESTÕES DE INCLUSÃO

Incluir a possibilidade de trancamento a qualquer momento do semestre, para que 
os estudantes que tiverem dific
suporte do FIRJ, não sejam reprovados.

Incluir que as avaliações devem ser sempre assíncronas e não preferencialmente 
assíncronas, evitando que a decisão fique a cargo dos colegiados de curso e garantind
obrigatoriedade de cumprimento da proposta por todos os docentes.

Dar autonomia aos cursos para resolver a forma que seriam apuradas as frequências 
e a forma de avaliação. 

Incluir a recomendação da Sociedade Brasileira de Pedagogia que faz menção ao 
tempo máximo de horas que uma criança ou adolescente deve ficar exposto a tela, 
garantindo assim, o não comprometimento da saúde por conta da proposta.

 

AVALIAÇÃO E REPROVAÇÃO

Com relação a possibilidade de avaliação, Discutiu
termos avaliação no período de APNP, deixando para aplicá
aprovar, de forma automática, o discente que participar do semestre através da entrega as 
atividades. Após votação, 24 votos foram favoráveis, 09 contrários e 08 abstenções
posição do Campus Niterói então é de que deva ter avaliação dentro desse período. No 
entanto, houve a preocupação de que fosse colocada no documento a garantia de que as 
avaliações sejam sempre assíncronas

 Ainda nos desdobramentos do tema avaliação,
por haver avaliação global, bem como pela soberania do conselho de classe e pela quebra 
de todos os pré-requisitos nesse período.

 

OUTRAS PREOCUPAÇÕES APONTADAS

Garantia de acesso dos estudantes aos materiais e aulas que 
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Art 3º, § 4º, substituir o termo “DEVERÃO” por “PODERÃO”, pois não há como 

garantir um dever pedindo “CONSENTIMENTO”. O parágrafo também não lembra da 
autorização dos pais, no caso de aluno menor de idade. 

modo como está escrito retira a autonomia do docente na avaliação.

Art. 7º trocar a palavra “DEFINIR” por “SUGERIR”, tendo em vista que o Plano 
de Ensino individualizado não é responsabilidade nem do NAPNE e nem da COPT.

APNP COMO PROPOSTA DE FORMA CURRICULAR COMO APRESENTA O 

O debate sobre a oferta de APNP como componente curricular ou não realizou
para entendermos a posição do campus a partir das contribuições dos servidores sobre o 
tema. Após amplo debate com exposição de posições divergentes, tivemos 25 votos a 

contrários e 6 abstenções. Portanto, a posição da maioria dos servidores é de que 
a oferta de APNP deve ser curricular.  

SUGESTÕES DE INCLUSÃO 

Incluir a possibilidade de trancamento a qualquer momento do semestre, para que 
os estudantes que tiverem dificuldades de concluir o período com êxito, mesmo com o 
suporte do FIRJ, não sejam reprovados. 

Incluir que as avaliações devem ser sempre assíncronas e não preferencialmente 
assíncronas, evitando que a decisão fique a cargo dos colegiados de curso e garantind
obrigatoriedade de cumprimento da proposta por todos os docentes. 

Dar autonomia aos cursos para resolver a forma que seriam apuradas as frequências 

Incluir a recomendação da Sociedade Brasileira de Pedagogia que faz menção ao 
mpo máximo de horas que uma criança ou adolescente deve ficar exposto a tela, 

garantindo assim, o não comprometimento da saúde por conta da proposta. 

AVALIAÇÃO E REPROVAÇÃO 

Com relação a possibilidade de avaliação, Discutiu-se duas possibilidades: não 
mos avaliação no período de APNP, deixando para aplicá-las no retorno presencial ou 

aprovar, de forma automática, o discente que participar do semestre através da entrega as 
atividades. Após votação, 24 votos foram favoráveis, 09 contrários e 08 abstenções
posição do Campus Niterói então é de que deva ter avaliação dentro desse período. No 
entanto, houve a preocupação de que fosse colocada no documento a garantia de que as 
avaliações sejam sempre assíncronas.  

Ainda nos desdobramentos do tema avaliação, o campus, de forma unânime, optou 
por haver avaliação global, bem como pela soberania do conselho de classe e pela quebra 

requisitos nesse período. 

OUTRAS PREOCUPAÇÕES APONTADAS 

Garantia de acesso dos estudantes aos materiais e aulas que serão disponibilizados.
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Art 3º, § 4º, substituir o termo “DEVERÃO” por “PODERÃO”, pois não há como 
garantir um dever pedindo “CONSENTIMENTO”. O parágrafo também não lembra da 

modo como está escrito retira a autonomia do docente na avaliação. 

Art. 7º trocar a palavra “DEFINIR” por “SUGERIR”, tendo em vista que o Plano 
de Ensino individualizado não é responsabilidade nem do NAPNE e nem da COPT. 

ULAR COMO APRESENTA O 

O debate sobre a oferta de APNP como componente curricular ou não realizou-se 
para entendermos a posição do campus a partir das contribuições dos servidores sobre o 
tema. Após amplo debate com exposição de posições divergentes, tivemos 25 votos a 

contrários e 6 abstenções. Portanto, a posição da maioria dos servidores é de que 

Incluir a possibilidade de trancamento a qualquer momento do semestre, para que 
uldades de concluir o período com êxito, mesmo com o 

Incluir que as avaliações devem ser sempre assíncronas e não preferencialmente 
assíncronas, evitando que a decisão fique a cargo dos colegiados de curso e garantindo a 

Dar autonomia aos cursos para resolver a forma que seriam apuradas as frequências 

Incluir a recomendação da Sociedade Brasileira de Pedagogia que faz menção ao 
mpo máximo de horas que uma criança ou adolescente deve ficar exposto a tela, 

 

se duas possibilidades: não 
las no retorno presencial ou 

aprovar, de forma automática, o discente que participar do semestre através da entrega as 
atividades. Após votação, 24 votos foram favoráveis, 09 contrários e 08 abstenções, a 
posição do Campus Niterói então é de que deva ter avaliação dentro desse período. No 
entanto, houve a preocupação de que fosse colocada no documento a garantia de que as 

o campus, de forma unânime, optou 
por haver avaliação global, bem como pela soberania do conselho de classe e pela quebra 

serão disponibilizados. 



Pró

 

Preocupação com o direito de imagem do professor e na disseminação sem 
controle, de material exclusivo do professor, na internet.

Preocupação com a capacitação dos docentes e alunos com os sistemas que serão 
usados 

Preocupação sobre entregas de materiais já que os correios não funcionam em todos 
os locais e sobre a possibilidade de uso do espaço físico do campus, por conta de 
possibilidade de contaminação no transporte.

Preocupação com garantia de revisão do trabalho que será desenvo
APNPs, a fim de determinar ou não a continuidade no propcesso.

Preocupação com o acolhimento estudantil, que precisa ser parte do processo de 
ensino-aprendizagem de maneira mais ampla e integrada, e não ocorrer apenas nos 
primeiros dias. 

Preocupação com a sobrecarga no SIGAA, que tem muitos problemas e 
provavelmente não suportará, inviabilizando a proposta de execução das APNPs.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Começamos o ano letivo de 2020 com planos e estratégias pedagógicas traçadas, 
sempre na busca da qualidade e melhoria do ensino. De repente nos deparamos com uma 
situação inesperada e agora, frente ao novo contexto da Pandemia do Covid
precisamos repensar e redirecionar nosso jeito de ser
tal, requer estudo e planejamento. Nesse sentido, as discussões acerca da APNP, e do 
documento que regulamenta suas práticas, foram importantes, pois permitiram momentos 
de reflexão necessários para o bom planejamento das atividades de Ensino. 

 Esperamos que as reflexões que t
que o IFRJ, enquanto Instituição de Ensino de qualidade, consiga fazer diferença na 
educação e vida dos nossos alunos nesse período de distanciamento social.
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Preocupação com o direito de imagem do professor e na disseminação sem 

controle, de material exclusivo do professor, na internet. 

Preocupação com a capacitação dos docentes e alunos com os sistemas que serão 

entregas de materiais já que os correios não funcionam em todos 
os locais e sobre a possibilidade de uso do espaço físico do campus, por conta de 
possibilidade de contaminação no transporte. 

Preocupação com garantia de revisão do trabalho que será desenvo
APNPs, a fim de determinar ou não a continuidade no propcesso. 

Preocupação com o acolhimento estudantil, que precisa ser parte do processo de 
aprendizagem de maneira mais ampla e integrada, e não ocorrer apenas nos 

ção com a sobrecarga no SIGAA, que tem muitos problemas e 
provavelmente não suportará, inviabilizando a proposta de execução das APNPs.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Começamos o ano letivo de 2020 com planos e estratégias pedagógicas traçadas, 
qualidade e melhoria do ensino. De repente nos deparamos com uma 

situação inesperada e agora, frente ao novo contexto da Pandemia do Covid
precisamos repensar e redirecionar nosso jeito de ser-fazer educação. É um desafio, e como 

lanejamento. Nesse sentido, as discussões acerca da APNP, e do 
documento que regulamenta suas práticas, foram importantes, pois permitiram momentos 
de reflexão necessários para o bom planejamento das atividades de Ensino. 

Esperamos que as reflexões que trazemos nesse relatório possam contribuir para 
que o IFRJ, enquanto Instituição de Ensino de qualidade, consiga fazer diferença na 
educação e vida dos nossos alunos nesse período de distanciamento social. 
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Preocupação com o direito de imagem do professor e na disseminação sem 

Preocupação com a capacitação dos docentes e alunos com os sistemas que serão 

entregas de materiais já que os correios não funcionam em todos 
os locais e sobre a possibilidade de uso do espaço físico do campus, por conta de 

Preocupação com garantia de revisão do trabalho que será desenvolvido nas 

Preocupação com o acolhimento estudantil, que precisa ser parte do processo de 
aprendizagem de maneira mais ampla e integrada, e não ocorrer apenas nos 

ção com a sobrecarga no SIGAA, que tem muitos problemas e 
provavelmente não suportará, inviabilizando a proposta de execução das APNPs. 

Começamos o ano letivo de 2020 com planos e estratégias pedagógicas traçadas, 
qualidade e melhoria do ensino. De repente nos deparamos com uma 

situação inesperada e agora, frente ao novo contexto da Pandemia do Covid-19, 
fazer educação. É um desafio, e como 

lanejamento. Nesse sentido, as discussões acerca da APNP, e do 
documento que regulamenta suas práticas, foram importantes, pois permitiram momentos 
de reflexão necessários para o bom planejamento das atividades de Ensino.  

razemos nesse relatório possam contribuir para 
que o IFRJ, enquanto Instituição de Ensino de qualidade, consiga fazer diferença na 
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ANEXO X – CNIT - Contribuições à 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, nos 
usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:

- a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que dispõe 
sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e 
garantia de padrão de qualidade;

- a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996
nacional; 

- a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, Institui a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, e dá outras providências.

- a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estági

- a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 2012, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio; 

- os projetos pedagógicos, regulamentos instituciona
demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 
modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;

- a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;

- a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde Públ
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019

- a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
coronavírus responsável pelo surto de 2019;

- o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus;

- a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
Trabalho – MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, empregados, 
aprendizes e estagiários adolescentes;

- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que estabelece 
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 
de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 2020, 
que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades pedagógicas não presenciais par
anual, em razão da pandemia Covid
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ontribuições à minuta dos professores do Campus

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO –
em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, nos 

de suas atribuições legais e regimentais e considerando: 

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que dispõe 
sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e 

e qualidade; 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

9 de dezembro de 2008, Institui a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, e dá outras providências. 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;

a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 2012, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais e 
demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 
modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ; 

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui uma 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional; 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

decorrente do coronavírus; 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, empregados, 

aprendizes e estagiários adolescentes; 

934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que estabelece 
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 

º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 2020, 
que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 
anual, em razão da pandemia Covid-19; 
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minuta dos professores do Campus 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL 
– IFRJ, nomeado 

em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, nos 

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que dispõe 
sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e 

, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

9 de dezembro de 2008, Institui a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

o de estudantes; 

a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 2012, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

is, diretrizes curriculares nacionais e 
demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
19) constitui uma 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
ica de Importância Nacional (ESPIN) em 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, empregados, 

934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que estabelece 
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 2020, 
que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de 

a fins de cumprimento da carga horária mínima 
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- a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituições f
ensino superior, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid

- a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre as 
aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, 
situação de pandemia do novo coronavírus (Covid

- Portaria 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;

- a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de Emergência 
do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientaç

 

 Art. 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, 
em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Cov

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente 
curricular, em seus respectivos Projetos Políticos dos Cursos (PPCs).

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
gestão pedagógica do campus
permanecer nos estudos. 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

 Art. 2º Entende-se por Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) um conjunto de 
atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que podem 
ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou 
não, no âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto persistirem restrições sanitárias para presença 
completa dos estudantes nos 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 
realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o 
aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira.

§ 2º O desenvolvimento das APNP

I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde; 

II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição;

III - reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs;
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a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 

a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituições f
ensino superior, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre as 
aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 
situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19); 

Portaria 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 

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; 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de Emergência 
do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações; 

RESOLVE: 

Art. 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, 
em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente 
curricular, em seus respectivos Projetos Políticos dos Cursos (PPCs). 

APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 

e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
campus, manter contato com os estudantes e incentivá

 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS - 

dades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) um conjunto de 
atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que podem 
ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou 

s do IFRJ, enquanto persistirem restrições sanitárias para presença 
completa dos estudantes nos campi da Instituição, respeitando a flexibilidade e a 
autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 

1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o 
aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;  

possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 
dos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs; 
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a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituições federais de 
ensino superior, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre as 
enquanto durar a 

Portaria 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 

19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de Emergência 

Art. 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente 

APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 

e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
, manter contato com os estudantes e incentivá-los a 

 APNPs 

dades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) um conjunto de 
atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que podem 
ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou 

s do IFRJ, enquanto persistirem restrições sanitárias para presença 
da Instituição, respeitando a flexibilidade e a 

autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas especificidades e 

1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o 

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 
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IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;
V - evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
evitar ???? Ou a questão seria reduzir ???? Sugiro substituir "evitar" por "minimizar". 
Parece-me que a questão vai além de identificar se retrocessos vão ocorrer ou não, mas sim 
mapear a intensidade desses recuos e construir estratégias para buscar algum 
desafios. Negar esses retrocessos pode favorecer uma postura institucional passiva ? 
Assumi-los pode nos ajudar a construir caminhos institucionais ?)

VI - configurar-se como uma estratégia de manutenção de recuperação de estudos e

VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 
físico do campus. 

§ 3º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 
oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenciais, na 
forma do que preveem outros documentos normativos, em caráter regular.
§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares sob 
sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as quais 
deverão ser descritas em Plano de Atividades 
orientação geral para todos em um mesmo documento/ template para facilitar o trabalho docente)
específicas para o período. A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente 
nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, à 
PROEN.(E o docente que não optar? Como será feito?  Há possibilidade do discente não 
aderir a APNP em moldes de ensino remoto? Como seria isso?Há possibilidade de trancar 
matrícula ou disciplina a qualquer tempo caso seja implementado o ensino remoto?)

§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das 
atividades por meio físico(cuidado pela possibilidade de contaminação através de 
distribuição de material por meio físico) 

§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 
forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou t
devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar 
sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de 
aplicação da presente Resolução.

§ 7º Para atender o previsto 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência 
às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento periódico 
das APNPs, com base nestas diretrizes.

§ 9º Cada componente curricula
totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e das possibilidades 
de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem 
satisfatórias para um retorno presenci
orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga 
horária de APNPs semanal poderá ser diminuída progressivamente.
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contribuir para uma rotina básica de estudos; 
evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;

evitar ???? Ou a questão seria reduzir ???? Sugiro substituir "evitar" por "minimizar". 
me que a questão vai além de identificar se retrocessos vão ocorrer ou não, mas sim 

mapear a intensidade desses recuos e construir estratégias para buscar algum 
desafios. Negar esses retrocessos pode favorecer uma postura institucional passiva ? 

los pode nos ajudar a construir caminhos institucionais ?) 

se como uma estratégia de manutenção de recuperação de estudos e

o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 

§ 3º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 
oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenciais, na 
forma do que preveem outros documentos normativos, em caráter regular. 
§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 

o, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares sob 
sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as quais 
deverão ser descritas em Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1)(Seria interessante ter uma 

o geral para todos em um mesmo documento/ template para facilitar o trabalho docente)
específicas para o período. A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente 
nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, à 

(E o docente que não optar? Como será feito?  Há possibilidade do discente não 
aderir a APNP em moldes de ensino remoto? Como seria isso?Há possibilidade de trancar 
matrícula ou disciplina a qualquer tempo caso seja implementado o ensino remoto?)

As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das 

(cuidado pela possibilidade de contaminação através de 
l por meio físico) e/ou virtual. 

§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 
forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, 
devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar 
sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de 
aplicação da presente Resolução. 

 no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência 

s mais diferentes mídias. 

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento periódico 
das APNPs, com base nestas diretrizes. 

§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% da 
totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e das possibilidades 
de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem 
satisfatórias para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fuccndamentadas por 
orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga 
horária de APNPs semanal poderá ser diminuída progressivamente. 
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evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;(É possível 
evitar ???? Ou a questão seria reduzir ???? Sugiro substituir "evitar" por "minimizar". 

me que a questão vai além de identificar se retrocessos vão ocorrer ou não, mas sim 
mapear a intensidade desses recuos e construir estratégias para buscar algum manejo dos 
desafios. Negar esses retrocessos pode favorecer uma postura institucional passiva ? 

se como uma estratégia de manutenção de recuperação de estudos e 

o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 

§ 3º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 
oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenciais, na 

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
o, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares sob 

sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as quais 
Seria interessante ter uma 

o geral para todos em um mesmo documento/ template para facilitar o trabalho docente) 
específicas para o período. A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente 
nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, à 

(E o docente que não optar? Como será feito?  Há possibilidade do discente não 
aderir a APNP em moldes de ensino remoto? Como seria isso?Há possibilidade de trancar 
matrícula ou disciplina a qualquer tempo caso seja implementado o ensino remoto?) 

As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das 

(cuidado pela possibilidade de contaminação através de 

§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 

ransdisciplinar. Além disso, 
devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar 
sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de 

no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência 

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento periódico 

r poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% da 
totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e das possibilidades 
de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem 

al, sem riscos à saúde, fuccndamentadas por 
orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga 
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§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades expe
que não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
reprogramados para reposição quando for possível o retorno às ativ
ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura 
curricular de cada curso, no semestre corrente ou no próximo.

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 
conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias.

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra 
razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoio 
de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito a um 
plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual às 
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de 
estudos dos educandos, bem como pa
semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

 § 14º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por AP
planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao 
projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos 
profissionais, às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Cons
Educação - CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam 
disciplinados pelo CNE. 

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de 
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organiz
profissionais de estágio. 

 Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro a
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devend
Aprendizagem (AVEA). 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:

I - reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 
considerando as APNPs que passarem a ser realizadas;

II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e 
os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade 
virtual; 

III - postagem obrigatória do Plano de Atividades 
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos 
plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e recursos tecnológicos 
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§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas 
que não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
reprogramados para reposição quando for possível o retorno às atividades presenciais, ou 
ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura 
curricular de cada curso, no semestre corrente ou no próximo. 

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 

conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias.

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
tivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra 

razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoio 
de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito a um 

dividualizado elaborado pelo colegiado de curso.  

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual às 
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de 
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 
semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19. 

§ 14º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de 
planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao 
projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos 
profissionais, às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de 

CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam 

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de 
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 

Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 
considerando as APNPs que passarem a ser realizadas; 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e 
os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade 

postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da discipli
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo docente do 
plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e recursos tecnológicos 
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rimentais e/ou práticas 
que não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 

idades presenciais, ou 
ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura 

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 

conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
tivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra 

razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoio 
de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito a um 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual às 
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de 

ra o atendimento da carga horária dos cursos nos 

§ 14º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
NPs deve constar de 

planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao 
projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos 

elho Nacional de 
CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam 

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de 
ação e a validação das práticas 

Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

cadêmico no âmbito 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 

o ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e 
os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade 

APNPs da disciplina e demais 
estudantes pelo docente do 

plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e recursos tecnológicos 
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a serem utilizados, indicando o que será diferente nas APNPs em relação ao
sido planejado para o desenvolvimento das atividades presenciais;

IV - orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 
objetivos da disciplina e como serão avaliadas;

V - realização de seleção e apresentação de m
na internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 
devidamente identificados nas normas correta
e demais normas e legislações correlatas);
VI - proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, resum
testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem mediação 
tecnológica, desde que seja possível disponibilizá
garantindo-se o registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGA
capacitação sobre o módulo para os docentes? Sinto falta de um plano mais estruturado 
para implantação dessa ideia. Outra questão: os alunos da pós
estão cadastrados no SIGAA até o momento.) (Esta plataforma tem interativida
funciona como postagem de conteúdos?) (Apesar de se citar o Moodle e o Google 
Classroom está implícito em vários trechos o uso do SIGAA, ferramenta que não foi 
devidamente testada e que tem problemas. Deveria ser garantido a Professores com mais 
experiência nas outras ferramentas, e em outras que ainda podem ser propostas, a 
alternativa de optarem pelas mesmas. A prioridade do momento deve ser facilitar a 
atividade fim, ensino, não a "formalização" na ferramenta preferida pelos gestores.) 
(Sugiro retirar apenas desse item : "e garantindo
que está citado em outros trechos está OK, pois tem a ver com o registro acadêmico de 
notas, frequência, e plano de ensino, que já era feito no SIGAA. Mas concordo com o 
Fernando que essa exigência de registro de cada lista de exercício no SIGAA vai 
inviabilizar o uso das outras ferramentas mais práticas onde o planejamento vai ser 
executado de forma dinâmica e com alterações que normalmente ocorrem.) (Acredito ser 
muito temerário, fixarmos em regulamento a obrigatoriedade de registro das atividades no 
SIGAA. Reforço a necessidade de padronizarmos, pelo menos em nível de campi, o uso de 
uma mesma plataforma de modo a facilitar a atividade de docentes e discentes. No entanto, 
acredito ser arriscado fixar essa escolha no SIGAA. Defendo o uso do Google Classroom.)
VII - realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação sobre 
como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas tecnológicas;
se garanta, por escrito, o horário de descanso do professor, visto que, sabemos, pela 
internet, as pessoas tendem a adquirir uma postura fluida em relação às horas...) (Como 
isto se realizaria tendo em vista que há docentes com filhos pequenos? Acred
complexa a afirmação de realizar contato constante.Como seria a operacionalização? Terão 
telefone institucional? Será por e
constante". rever a escrita. O docente tem carga horária semanal máxima
este trecho abre precedente para estar disponível à vontade.) (Cada campus colocará pelo 
menos um servidor com a função de atender as dúvidas dos alunos e professores nas 
ferramentas, pelo menos no que não for específico de determinada di
espera que os docentes forneçam orientações de ferramentas que ainda estão, eles mesmos, 
aprendendo a dominar.) 
VIII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário em que 
a turma está regularmente matriculada,
que haja acordo entre todos os estudantes e o docente.
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a serem utilizados, indicando o que será diferente nas APNPs em relação ao
sido planejado para o desenvolvimento das atividades presenciais; 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 
objetivos da disciplina e como serão avaliadas; 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis 
na internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 
devidamente identificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais (ABNT 
e demais normas e legislações correlatas); 

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, resum
testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem mediação 
tecnológica, desde que seja possível disponibilizá-las aos estudantes neste período e 

se o registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGA
capacitação sobre o módulo para os docentes? Sinto falta de um plano mais estruturado 
para implantação dessa ideia. Outra questão: os alunos da pós-graduação do CNIT não 
estão cadastrados no SIGAA até o momento.) (Esta plataforma tem interativida
funciona como postagem de conteúdos?) (Apesar de se citar o Moodle e o Google 
Classroom está implícito em vários trechos o uso do SIGAA, ferramenta que não foi 
devidamente testada e que tem problemas. Deveria ser garantido a Professores com mais 

riência nas outras ferramentas, e em outras que ainda podem ser propostas, a 
alternativa de optarem pelas mesmas. A prioridade do momento deve ser facilitar a 
atividade fim, ensino, não a "formalização" na ferramenta preferida pelos gestores.) 

rar apenas desse item : "e garantindo-se o registro... do SIGAA;" Acho que o 
que está citado em outros trechos está OK, pois tem a ver com o registro acadêmico de 
notas, frequência, e plano de ensino, que já era feito no SIGAA. Mas concordo com o 

que essa exigência de registro de cada lista de exercício no SIGAA vai 
inviabilizar o uso das outras ferramentas mais práticas onde o planejamento vai ser 
executado de forma dinâmica e com alterações que normalmente ocorrem.) (Acredito ser 

fixarmos em regulamento a obrigatoriedade de registro das atividades no 
SIGAA. Reforço a necessidade de padronizarmos, pelo menos em nível de campi, o uso de 
uma mesma plataforma de modo a facilitar a atividade de docentes e discentes. No entanto, 

o ser arriscado fixar essa escolha no SIGAA. Defendo o uso do Google Classroom.)
realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação sobre 

como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas tecnológicas;( É important
se garanta, por escrito, o horário de descanso do professor, visto que, sabemos, pela 
internet, as pessoas tendem a adquirir uma postura fluida em relação às horas...) (Como 
isto se realizaria tendo em vista que há docentes com filhos pequenos? Acred
complexa a afirmação de realizar contato constante.Como seria a operacionalização? Terão 
telefone institucional? Será por e-mail? Reunião virtual coletiva?) (Retirar "contato 
constante". rever a escrita. O docente tem carga horária semanal máxima a ser cumprida e 
este trecho abre precedente para estar disponível à vontade.) (Cada campus colocará pelo 
menos um servidor com a função de atender as dúvidas dos alunos e professores nas 
ferramentas, pelo menos no que não for específico de determinada disciplina. Não se 
espera que os docentes forneçam orientações de ferramentas que ainda estão, eles mesmos, 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário em que 
a turma está regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos desde 
que haja acordo entre todos os estudantes e o docente.( Este trecho está considerando que 
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a serem utilizados, indicando o que será diferente nas APNPs em relação ao que havia 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 

ateriais em formato digital já disponíveis 
na internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 

s de citações e de direitos autorais (ABNT 

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, resumos, 
testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem mediação 

las aos estudantes neste período e 
se o registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;(Haverá 

capacitação sobre o módulo para os docentes? Sinto falta de um plano mais estruturado 
graduação do CNIT não 

estão cadastrados no SIGAA até o momento.) (Esta plataforma tem interatividade ou 
funciona como postagem de conteúdos?) (Apesar de se citar o Moodle e o Google 
Classroom está implícito em vários trechos o uso do SIGAA, ferramenta que não foi 
devidamente testada e que tem problemas. Deveria ser garantido a Professores com mais 

riência nas outras ferramentas, e em outras que ainda podem ser propostas, a 
alternativa de optarem pelas mesmas. A prioridade do momento deve ser facilitar a 
atividade fim, ensino, não a "formalização" na ferramenta preferida pelos gestores.) 

se o registro... do SIGAA;" Acho que o 
que está citado em outros trechos está OK, pois tem a ver com o registro acadêmico de 
notas, frequência, e plano de ensino, que já era feito no SIGAA. Mas concordo com o 

que essa exigência de registro de cada lista de exercício no SIGAA vai 
inviabilizar o uso das outras ferramentas mais práticas onde o planejamento vai ser 
executado de forma dinâmica e com alterações que normalmente ocorrem.) (Acredito ser 

fixarmos em regulamento a obrigatoriedade de registro das atividades no 
SIGAA. Reforço a necessidade de padronizarmos, pelo menos em nível de campi, o uso de 
uma mesma plataforma de modo a facilitar a atividade de docentes e discentes. No entanto, 

o ser arriscado fixar essa escolha no SIGAA. Defendo o uso do Google Classroom.) 
realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação sobre 

( É importante que 
se garanta, por escrito, o horário de descanso do professor, visto que, sabemos, pela 
internet, as pessoas tendem a adquirir uma postura fluida em relação às horas...) (Como 
isto se realizaria tendo em vista que há docentes com filhos pequenos? Acredito que é 
complexa a afirmação de realizar contato constante.Como seria a operacionalização? Terão 

mail? Reunião virtual coletiva?) (Retirar "contato 
a ser cumprida e 

este trecho abre precedente para estar disponível à vontade.) (Cada campus colocará pelo 
menos um servidor com a função de atender as dúvidas dos alunos e professores nas 

sciplina. Não se 
espera que os docentes forneçam orientações de ferramentas que ainda estão, eles mesmos, 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário em que 
podendo ser ofertada em horários distintos desde 

( Este trecho está considerando que 
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estamos trabalhando da mesma forma como se estivéssemos presencialmente. Temos 
servidores e alunos que possuem filho
problemas (econômicos, psicológicos, familiares etc). Esta minuta, especialmente este 
trecho, não considera as peculiaridade do período que estamos vivendo.) (Sim, realmente 
complicado garantir atividades 
mesmo tempo. Deveria minimizar, reduzir a momentos de tirar dúvidas e dar retorno a 
trabalhos, dúvidas individuais. Pensando em uma casa com 2 pessoas em idade escolar, 
mais 2 responsáveis que possam es
complicado que os 4 consigam ouvir, falar, ao mesmo tempo e que tenham 
dispositivos/conexão para tal.) (Exigir a anuência de "todos" os estudantes é inviável. 
Basta um aluno desistir do curso de forma não ofici
(Concordo. Acredito que as atividades extracurriculares seriam uma boa alternativa, ao 
invés de susbtituir o presencial pelo remoto. São duas situações totalmente diferentes.)

IX - retorno adequado e constante aos estudan
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem;

 
§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas leg
conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes possam 
assistir a qualquer tempo.(No lugar do "deverão" é melhor colocar "poderão". E, mesmo 
assim, isso é problemático. Um aluno que chegue "atrasado" não
solicitação for feita ao vivo. Além disso a gravação da aula intimida os alunos, que ficam 
temerosos de que perguntas feitas soem inadequadas.) (Acho graavar necessário como 
recurso posteriormente , mas deve pérmitir edição de falas dos
autorização) (Substituir "aulas expositivas" por "atividades extracurriculares"Substituir 
"deverão" por "poderão"Atentar com relação ao uso de voz e imagem de todos os 
envolvidos. O IFRJ está preparado para lidar com possíveis "inv
como já vem ocorrendo dentro e fora do instituto? Como fica a situação, caso algum 
material do professor seja vazado? Quais mecanismos o IFRJ disponibiliza para assegurar 
a segurança online dos envolvidos?)
§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação e 
defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), 
entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que permitam 
gravação e disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual 
mesmo problema do comentário anterior. Ou se disponibiliza uma ferramenta que permita 
que apenas as falas do Professor sejam gravadas, contar com edição posterior não faz 
sentido, ou se esquece essa história de gravar as atividades síncronas.) (O IFRJ deve 
assegurar ao docente que todo e qualquer material utilizado durante a vigência das APNPs 
deve ser disponibilizado aos estudantes apenas durante este período, sendo "destruído" ou 
permitindo que o docente retire o seu material da plataforma disponibilizada.) (O IFRJ 
deve assegurar que nenhum conteúdo (material, imagem, som etc) do docente deve ser 
utilizado para propaganda institucional.)
§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser
para os casos de estudantes sem acesso à internet, observando
72 horas para início do prazo das atividades.
se comprometem a apoiar os Professores para
Professores não recebam o devido apoio para o cumprimento do prazo o início das 
atividades será adiado.) (Retirar. Mais uma vez, com foco em disciplina. Verificar meus 
outros comentários no documento.) (Novamente a qu
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estamos trabalhando da mesma forma como se estivéssemos presencialmente. Temos 
servidores e alunos que possuem filhos, alguns podem estar enfrentando os mais diversos 
problemas (econômicos, psicológicos, familiares etc). Esta minuta, especialmente este 
trecho, não considera as peculiaridade do período que estamos vivendo.) (Sim, realmente 
complicado garantir atividades síncronas garantindo a presença de todos os alunos ao 
mesmo tempo. Deveria minimizar, reduzir a momentos de tirar dúvidas e dar retorno a 
trabalhos, dúvidas individuais. Pensando em uma casa com 2 pessoas em idade escolar, 
mais 2 responsáveis que possam estar trabalhando remotamente em casa, acho bem 
complicado que os 4 consigam ouvir, falar, ao mesmo tempo e que tenham 
dispositivos/conexão para tal.) (Exigir a anuência de "todos" os estudantes é inviável. 
Basta um aluno desistir do curso de forma não oficial para que se tenha um problema.) 
(Concordo. Acredito que as atividades extracurriculares seriam uma boa alternativa, ao 
invés de susbtituir o presencial pelo remoto. São duas situações totalmente diferentes.)

retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das APNPs, 
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem;

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e institucionais de 
conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes possam 

(No lugar do "deverão" é melhor colocar "poderão". E, mesmo 
assim, isso é problemático. Um aluno que chegue "atrasado" não poderá opinar se a 
solicitação for feita ao vivo. Além disso a gravação da aula intimida os alunos, que ficam 
temerosos de que perguntas feitas soem inadequadas.) (Acho graavar necessário como 
recurso posteriormente , mas deve pérmitir edição de falas dos alunos pois tb exigiria 
autorização) (Substituir "aulas expositivas" por "atividades extracurriculares"Substituir 
"deverão" por "poderão"Atentar com relação ao uso de voz e imagem de todos os 
envolvidos. O IFRJ está preparado para lidar com possíveis "invasões" nas atividades, 
como já vem ocorrendo dentro e fora do instituto? Como fica a situação, caso algum 
material do professor seja vazado? Quais mecanismos o IFRJ disponibiliza para assegurar 
a segurança online dos envolvidos?) 

dade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação e 
defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), 
entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que permitam 

nibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual - 
mesmo problema do comentário anterior. Ou se disponibiliza uma ferramenta que permita 
que apenas as falas do Professor sejam gravadas, contar com edição posterior não faz 

esquece essa história de gravar as atividades síncronas.) (O IFRJ deve 
assegurar ao docente que todo e qualquer material utilizado durante a vigência das APNPs 
deve ser disponibilizado aos estudantes apenas durante este período, sendo "destruído" ou 

tindo que o docente retire o seu material da plataforma disponibilizada.) (O IFRJ 
deve assegurar que nenhum conteúdo (material, imagem, som etc) do docente deve ser 
utilizado para propaganda institucional.) 
§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e impresso 
para os casos de estudantes sem acesso à internet, observando-se antecedência mínima de 
72 horas para início do prazo das atividades.( A Reitoria e os Diretores de Campus  IFRJ 
se comprometem a apoiar os Professores para que consigam cumprir o prazo. Caso os 
Professores não recebam o devido apoio para o cumprimento do prazo o início das 
atividades será adiado.) (Retirar. Mais uma vez, com foco em disciplina. Verificar meus 
outros comentários no documento.) (Novamente a questão do passe estudantil, gratuidade 
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estamos trabalhando da mesma forma como se estivéssemos presencialmente. Temos 
s, alguns podem estar enfrentando os mais diversos 

problemas (econômicos, psicológicos, familiares etc). Esta minuta, especialmente este 
trecho, não considera as peculiaridade do período que estamos vivendo.) (Sim, realmente 

síncronas garantindo a presença de todos os alunos ao 
mesmo tempo. Deveria minimizar, reduzir a momentos de tirar dúvidas e dar retorno a 
trabalhos, dúvidas individuais. Pensando em uma casa com 2 pessoas em idade escolar, 

tar trabalhando remotamente em casa, acho bem 
complicado que os 4 consigam ouvir, falar, ao mesmo tempo e que tenham 
dispositivos/conexão para tal.) (Exigir a anuência de "todos" os estudantes é inviável. 

al para que se tenha um problema.) 
(Concordo. Acredito que as atividades extracurriculares seriam uma boa alternativa, ao 
invés de susbtituir o presencial pelo remoto. São duas situações totalmente diferentes.) 

tes acerca do cumprimento das APNPs, 
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem; 

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
ais e institucionais de 

conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes possam 
(No lugar do "deverão" é melhor colocar "poderão". E, mesmo 

poderá opinar se a 
solicitação for feita ao vivo. Além disso a gravação da aula intimida os alunos, que ficam 
temerosos de que perguntas feitas soem inadequadas.) (Acho graavar necessário como 

alunos pois tb exigiria 
autorização) (Substituir "aulas expositivas" por "atividades extracurriculares"Substituir 
"deverão" por "poderão"Atentar com relação ao uso de voz e imagem de todos os 

asões" nas atividades, 
como já vem ocorrendo dentro e fora do instituto? Como fica a situação, caso algum 
material do professor seja vazado? Quais mecanismos o IFRJ disponibiliza para assegurar 

dade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação e 
defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), 
entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que permitam 

 SIGAA.( Cai no 
mesmo problema do comentário anterior. Ou se disponibiliza uma ferramenta que permita 
que apenas as falas do Professor sejam gravadas, contar com edição posterior não faz 

esquece essa história de gravar as atividades síncronas.) (O IFRJ deve 
assegurar ao docente que todo e qualquer material utilizado durante a vigência das APNPs 
deve ser disponibilizado aos estudantes apenas durante este período, sendo "destruído" ou 

tindo que o docente retire o seu material da plataforma disponibilizada.) (O IFRJ 
deve assegurar que nenhum conteúdo (material, imagem, som etc) do docente deve ser 

disponibilizado no AVEA e impresso 
se antecedência mínima de 

( A Reitoria e os Diretores de Campus  IFRJ 
que consigam cumprir o prazo. Caso os 

Professores não recebam o devido apoio para o cumprimento do prazo o início das 
atividades será adiado.) (Retirar. Mais uma vez, com foco em disciplina. Verificar meus 

estão do passe estudantil, gratuidade 



Pró

 

para garantir a ida do estudante à instituição. O auxílio emergencial terá continuidade? 
Será ampliado? Pois há uma demanda reprimida no campus Niterói (apenas 58 estudantes 
receberam o auxilio emergencial no campus.A 
interna, via formulário googledocs, para identificar estudantes queprecisavam de cestas 
básicas. Dos 152 estudantes que preencheram o formulário, 133 informaram que 
precisavamde cesta básica. Posteriormente, foram dispon
estudantes que não haviam preenchidoo formulário e que foram contemplados no Edital 
01/2020. Deste modo, há uma demanda reprimida estimada paraassistência estudantil do 
campus Niterói de 99 estudantes (aproximação).Considera
transporte público.) 
§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes para o 
desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando as 
condições de logística e de 
entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 
disponibilização da estrutura de informática do 
normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS
residem em outros municípios. Será que a entrega de material impresso de forma 
presencial não colocaria em risco os estudantes, principalmente quando é necessário uso do 
transporte coletivo ? Quais gru
haver deslocamento de alunos. Transporte público é bem complicado. Entrega pelos 
correios está muito complicada em muitas áreas. Levei 3 meses para receber um material 
de trabalho nesse período.) (C
recurso. Como se dará esse processo?)
Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
propostas, referentes ao período da realização das atividades não presenciais d
ensino.(Aqui entendo que além dos trabalhos e provas que já solicitaríamos, os professores 
devem se organizar para propor pequenas entregas de atividades  que sirvam como registro 
de frequência, pois cada aluno terá uma rotina diferente de estudos. 
que o Fernando sugeriu possa ser o seguinte: "...entrega das atividades propostas associada 
à carga horária necessária para a realização das APNPs." Assim, se você passou um texto, 
a forma de comprovar se o aluno leu o texto pode ser 
avaliar a carga horária da leitura e redação da resposta. Isso conta tanto quanto uma aula 
síncrona em termos de frequência. Se for um questionário com 50 questões, isso 
provavelmente está associado à diversos textos, vi
atividade de revisão e contaria a carga horária supostamente necessária para sua 
realização.) (É necessário detalhar melhor o que se entende por registro de frequência. 
Uma enquete com 2 perguntas terá o mesmo peso que um t
presença nas atividades síncronas tem mais peso?) (Como avaliar se o estudante está 
acompanhando as APNPs se a frequência dos estudantes será na entrega das atividades? 
como estabelecer um plano preventivo?sera complicado acompa
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente e 
mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo s
avaliação presencial posterior, em caso de retorno presencial.
APNPs poderiam ser utilizadas, no máximo, como complementação de parte da carga 
horária letiva a ser reposta presencialmente, sendo inviável fazer a
remota.) (Isso me soa a tentar se eximir das consequências. Não cabe ao aluno decidir isso. 
Ele pode até opinar, caso consultado, mas não decidir. Isto cabe ao professor em acordo 
com a coordenação pedagógica.) (Acho que isso pode ser uma
todos os professores: avaliação somente no retorno presencial.)
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para garantir a ida do estudante à instituição. O auxílio emergencial terá continuidade? 
Será ampliado? Pois há uma demanda reprimida no campus Niterói (apenas 58 estudantes 
receberam o auxilio emergencial no campus.A Direção de Ensino realizou pesquisa 
interna, via formulário googledocs, para identificar estudantes queprecisavam de cestas 
básicas. Dos 152 estudantes que preencheram o formulário, 133 informaram que 
precisavamde cesta básica. Posteriormente, foram disponibilizadas 24 cestas básicas a 
estudantes que não haviam preenchidoo formulário e que foram contemplados no Edital 
01/2020. Deste modo, há uma demanda reprimida estimada paraassistência estudantil do 
campus Niterói de 99 estudantes (aproximação).Considera-se ainda o risco de infecção em 

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes para o 
desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando as 

pessoal do campus, analisar a viabilidade para garantir a 
entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 
disponibilização da estrutura de informática do campus, entre outros,  considerando as 

a Organização Mundial da Saúde (OMS).(Temos alunos que 
residem em outros municípios. Será que a entrega de material impresso de forma 
presencial não colocaria em risco os estudantes, principalmente quando é necessário uso do 
transporte coletivo ? Quais grupos de estudantes irão se arriscar mais ?) (Sim, não deve 
haver deslocamento de alunos. Transporte público é bem complicado. Entrega pelos 
correios está muito complicada em muitas áreas. Levei 3 meses para receber um material 
de trabalho nesse período.) (Como isso se dará no CNIT? Não temos pessoal e nem 
recurso. Como se dará esse processo?) 
Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
propostas, referentes ao período da realização das atividades não presenciais d

(Aqui entendo que além dos trabalhos e provas que já solicitaríamos, os professores 
devem se organizar para propor pequenas entregas de atividades  que sirvam como registro 
de frequência, pois cada aluno terá uma rotina diferente de estudos. Talvez o detalhamento 
que o Fernando sugeriu possa ser o seguinte: "...entrega das atividades propostas associada 
à carga horária necessária para a realização das APNPs." Assim, se você passou um texto, 
a forma de comprovar se o aluno leu o texto pode ser uma pergunta sobre o texto. Deve
avaliar a carga horária da leitura e redação da resposta. Isso conta tanto quanto uma aula 
síncrona em termos de frequência. Se for um questionário com 50 questões, isso 
provavelmente está associado à diversos textos, videos etc... funcionaria como uma 
atividade de revisão e contaria a carga horária supostamente necessária para sua 
realização.) (É necessário detalhar melhor o que se entende por registro de frequência. 
Uma enquete com 2 perguntas terá o mesmo peso que um trablho com 50 questões? E a 
presença nas atividades síncronas tem mais peso?) (Como avaliar se o estudante está 
acompanhando as APNPs se a frequência dos estudantes será na entrega das atividades? 
como estabelecer um plano preventivo?sera complicado acompanhamento individual)
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente e 
mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também de 
avaliação presencial posterior, em caso de retorno presencial. (Como estou pensando, as 
APNPs poderiam ser utilizadas, no máximo, como complementação de parte da carga 
horária letiva a ser reposta presencialmente, sendo inviável fazer avaliação de forma 
remota.) (Isso me soa a tentar se eximir das consequências. Não cabe ao aluno decidir isso. 
Ele pode até opinar, caso consultado, mas não decidir. Isto cabe ao professor em acordo 
com a coordenação pedagógica.) (Acho que isso pode ser uma proposta do CNIT para 
todos os professores: avaliação somente no retorno presencial.) 
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para garantir a ida do estudante à instituição. O auxílio emergencial terá continuidade? 
Será ampliado? Pois há uma demanda reprimida no campus Niterói (apenas 58 estudantes 

Direção de Ensino realizou pesquisa 
interna, via formulário googledocs, para identificar estudantes queprecisavam de cestas 
básicas. Dos 152 estudantes que preencheram o formulário, 133 informaram que 

ibilizadas 24 cestas básicas a 
estudantes que não haviam preenchidoo formulário e que foram contemplados no Edital 
01/2020. Deste modo, há uma demanda reprimida estimada paraassistência estudantil do 

se ainda o risco de infecção em 

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes para o 
desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, considerando as 

, analisar a viabilidade para garantir a 
entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 

, entre outros,  considerando as 
).(Temos alunos que 

residem em outros municípios. Será que a entrega de material impresso de forma 
presencial não colocaria em risco os estudantes, principalmente quando é necessário uso do 

pos de estudantes irão se arriscar mais ?) (Sim, não deve 
haver deslocamento de alunos. Transporte público é bem complicado. Entrega pelos 
correios está muito complicada em muitas áreas. Levei 3 meses para receber um material 

omo isso se dará no CNIT? Não temos pessoal e nem 

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
propostas, referentes ao período da realização das atividades não presenciais de 

(Aqui entendo que além dos trabalhos e provas que já solicitaríamos, os professores 
devem se organizar para propor pequenas entregas de atividades  que sirvam como registro 

Talvez o detalhamento 
que o Fernando sugeriu possa ser o seguinte: "...entrega das atividades propostas associada 
à carga horária necessária para a realização das APNPs." Assim, se você passou um texto, 

uma pergunta sobre o texto. Deve-se 
avaliar a carga horária da leitura e redação da resposta. Isso conta tanto quanto uma aula 
síncrona em termos de frequência. Se for um questionário com 50 questões, isso 

deos etc... funcionaria como uma 
atividade de revisão e contaria a carga horária supostamente necessária para sua 
realização.) (É necessário detalhar melhor o que se entende por registro de frequência. 

rablho com 50 questões? E a 
presença nas atividades síncronas tem mais peso?) (Como avaliar se o estudante está 
acompanhando as APNPs se a frequência dos estudantes será na entrega das atividades? 

nhamento individual) 
Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente e 

er objeto também de 
Como estou pensando, as 

APNPs poderiam ser utilizadas, no máximo, como complementação de parte da carga 
valiação de forma 

remota.) (Isso me soa a tentar se eximir das consequências. Não cabe ao aluno decidir isso. 
Ele pode até opinar, caso consultado, mas não decidir. Isto cabe ao professor em acordo 

proposta do CNIT para 
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§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA.
§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 
instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
por "as coordenações de curso e direções, a partir das propostas de atividades 
extracurriculares dos docentes, em parceria com os departamentos devidos (COEX, COTP, 
PROPPI etc) organizarão os cronogramas semanais/quinzenais/mensais das atividades, 
bem como divulgarão amplamente para toda a comunidade do IFRJ, para ciência, e 
trabalharão no acesso e permanência dos estudantes às referidas atividades.)

§ 3º Recomenda-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa 
conceitual, etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de 
avaliação de aprendizagem. 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser assegurado que as 
atividades possam ser entregues em prazo definido no calendário acadêmico.

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas.

§ 6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a articulação 
entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos diferentes componentes, 
considerando o contexto do isolamento social.
§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos d
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no 
graduação. (A solução para tal é permitir o trancamento da disciplina até o último dia 
letivo, isso garante ao discente o direito de não ser reprovado, e garante autonomia ao 
docente também de não ser obrigado a aprovar sob quaisquer circ

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de recuperação paralela para os 
estudantes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo
de ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno das 
atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente
acolhimento, avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 
aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvimento das APNPs.
primeiros dias devem ter como foco o acolhimento. O período excepcional inteiro.
proposta de atividades extracurriculares, defendida aqui, visa justamente minimizar os 
efeitos da pandemia na vida dos servidores e alunos e fugir de cobranças de "bons 
rendimentos", "aprovações", "conteúdos disciplinares" dos alunos.) (E se diagnoticar
que a APNP não vai dar certo frente a realidade dos estudantes? É fundamental garantir a 
revisão periódica dessa estratégia e ir por etapas. Além disso, 15 dias de acolhimento é 
muito pouco frente ao tempo sem atividades e a situação mantida pela pande
isolamento, isso deveria ser o foco da minuta.) 
saúde mental, conversas durante todo o período... Muitos vão surtar e ter dificuldade extra 
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§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 

participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA.
§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 
instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 

ntração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
por "as coordenações de curso e direções, a partir das propostas de atividades 
extracurriculares dos docentes, em parceria com os departamentos devidos (COEX, COTP, 

etc) organizarão os cronogramas semanais/quinzenais/mensais das atividades, 
bem como divulgarão amplamente para toda a comunidade do IFRJ, para ciência, e 
trabalharão no acesso e permanência dos estudantes às referidas atividades.)

utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa 
conceitual, etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser assegurado que as 
atividades possam ser entregues em prazo definido no calendário acadêmico.

Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas.

§ 6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, também, as 
estudantes e a integração curricular, a fim de promover a articulação 

entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos diferentes componentes, 
considerando o contexto do isolamento social. 
§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de 

(A solução para tal é permitir o trancamento da disciplina até o último dia 
letivo, isso garante ao discente o direito de não ser reprovado, e garante autonomia ao 
docente também de não ser obrigado a aprovar sob quaisquer circunstâncias.) (Concordo!)

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de recuperação paralela para os 
estudantes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições 

aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.
§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno das 
atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 
acolhimento, avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 
aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvimento das APNPs.
primeiros dias devem ter como foco o acolhimento. O período excepcional inteiro.
proposta de atividades extracurriculares, defendida aqui, visa justamente minimizar os 
efeitos da pandemia na vida dos servidores e alunos e fugir de cobranças de "bons 
rendimentos", "aprovações", "conteúdos disciplinares" dos alunos.) (E se diagnoticar
que a APNP não vai dar certo frente a realidade dos estudantes? É fundamental garantir a 
revisão periódica dessa estratégia e ir por etapas. Além disso, 15 dias de acolhimento é 
muito pouco frente ao tempo sem atividades e a situação mantida pela pande
isolamento, isso deveria ser o foco da minuta.) (acolhimento, acompanhamento sobre 
saúde mental, conversas durante todo o período... Muitos vão surtar e ter dificuldade extra 
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§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA. 
§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 
instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 

ntração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.(Substituir 
por "as coordenações de curso e direções, a partir das propostas de atividades 
extracurriculares dos docentes, em parceria com os departamentos devidos (COEX, COTP, 

etc) organizarão os cronogramas semanais/quinzenais/mensais das atividades, 
bem como divulgarão amplamente para toda a comunidade do IFRJ, para ciência, e 
trabalharão no acesso e permanência dos estudantes às referidas atividades.) 

utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa 
conceitual, etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades encontradas e deverá ser assegurado que as 
atividades possam ser entregues em prazo definido no calendário acadêmico. 

Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas. 

se considerar, também, as 
estudantes e a integração curricular, a fim de promover a articulação 

entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos diferentes componentes, 

e reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 

caso de cursos de 
(A solução para tal é permitir o trancamento da disciplina até o último dia 

letivo, isso garante ao discente o direito de não ser reprovado, e garante autonomia ao 
unstâncias.) (Concordo!) 

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de recuperação paralela para os 

de assegurar condições 
aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno das 
, às atividades de 

acolhimento, avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 
(Não só os 15 

primeiros dias devem ter como foco o acolhimento. O período excepcional inteiro. A 
proposta de atividades extracurriculares, defendida aqui, visa justamente minimizar os 
efeitos da pandemia na vida dos servidores e alunos e fugir de cobranças de "bons 
rendimentos", "aprovações", "conteúdos disciplinares" dos alunos.) (E se diagnoticarmos 
que a APNP não vai dar certo frente a realidade dos estudantes? É fundamental garantir a 
revisão periódica dessa estratégia e ir por etapas. Além disso, 15 dias de acolhimento é 
muito pouco frente ao tempo sem atividades e a situação mantida pela pandemia de 

(acolhimento, acompanhamento sobre 
saúde mental, conversas durante todo o período... Muitos vão surtar e ter dificuldade extra 
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para entender/acompanhar porque estamos no meio de uma pandemia, metralhad
notícias ruins, morte pra todo lado...  Mencionar avaliação no contexto normal presencial 
já costuma resultar em desespero, acredito que se agrave muito agora diante de toda sorte 
de desgraças possíveis, o meio digital, meses de isolamento...)

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA
concomitância e subsequência ao Ensino Médio,recomenda
alinhadas àquelas estratégias 
ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as identidades dos 
educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de ensino, garantindo aos 
estudantes a reposição das atividades 
necessário. 
Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
frequência não sera só na entrega das atividades? como identificar se durante o processo o 
estudante nao esta participando? ate  porque podem estar com câmera fechada, há uma 
dificuldade em administrar 30 alunos numa aula on line, o docente nao consegue ter um 
panorama de quem esta participando/acompanhando por exemplo.)
mediadas ou não por tecnologias, em virtude d
docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, 
novamente os processos de acolhimento, apoio e acompanhamento a estudantes devem ser 
realizados de forma contínua e sistematizada, com a par
especializado, docentes, coordenadores/as, diretores/as, demais educadores/as e discentes, 
em especial de seus núcleos representativos, numa perspectiva multiprofissional, 
interdisciplinar e intersetorial, considerando as particu
regulamentações de cada categoria profissional.)
das condições existentes, definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes
as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que inviabilizam
participação dos estudantes nas APNPs.

 Art. 8º Os estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 
institucionais e marcos legais correlatos, e
presenciais. 

 Art. 9º Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, 
(Acho que em cada curso é feito com uma frequência diferente. Como são mencionados 
vários tipos de reuniões essa pe
solução seria "emergência, deverá ser mantida a periodicidade dos colegiados... e demais 
reuniões pedagógicas,") (qual o período? É necessário que haja um calendário previamente 
definido, ou a reserva de um horário específico para essas atividades.)
cursos, conselhos de classe e demais reuniões pedagógicas, ainda que de forma não 
presencial, com o suporte das direções de ensino e das coordenações técnico
Esses momentos são fundamentais para a avaliação das APNPs, do desenvolvimento das 
turmas e para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar os resultados, identificar 
dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de continuidade ou suspensão das 
APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para o retorno às atividades 
presenciais, quando estas forem retomadas.
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para entender/acompanhar porque estamos no meio de uma pandemia, metralhad
notícias ruins, morte pra todo lado...  Mencionar avaliação no contexto normal presencial 
já costuma resultar em desespero, acredito que se agrave muito agora diante de toda sorte 
de desgraças possíveis, o meio digital, meses de isolamento...) 

6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados em 
concomitância e subsequência ao Ensino Médio,recomenda-se que as APNPs estejam 

e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de 
ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as identidades dos 
educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de ensino, garantindo aos 
estudantes a reposição das atividades e das estratégias de recuperação, quando 

Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
frequência não sera só na entrega das atividades? como identificar se durante o processo o 

rticipando? ate  porque podem estar com câmera fechada, há uma 
dificuldade em administrar 30 alunos numa aula on line, o docente nao consegue ter um 
panorama de quem esta participando/acompanhando por exemplo.) 
mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o 
docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, 
novamente os processos de acolhimento, apoio e acompanhamento a estudantes devem ser 
realizados de forma contínua e sistematizada, com a participação do corpo técnico 
especializado, docentes, coordenadores/as, diretores/as, demais educadores/as e discentes, 
em especial de seus núcleos representativos, numa perspectiva multiprofissional, 
interdisciplinar e intersetorial, considerando as particularidades, especificidades e 
regulamentações de cada categoria profissional.)poderão, a partir da análise caso a caso e 
das condições existentes, definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
organização e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, observando
as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que inviabilizam
participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Os estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 
institucionais e marcos legais correlatos, em caso de retorno das atividades letivas 

Art. 9º Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, 
(Acho que em cada curso é feito com uma frequência diferente. Como são mencionados 
vários tipos de reuniões essa periodicidade também varia entre estes tipos. Acho que uma 
solução seria "emergência, deverá ser mantida a periodicidade dos colegiados... e demais 
reuniões pedagógicas,") (qual o período? É necessário que haja um calendário previamente 

a de um horário específico para essas atividades.)os colegiados dos 
cursos, conselhos de classe e demais reuniões pedagógicas, ainda que de forma não 
presencial, com o suporte das direções de ensino e das coordenações técnico

o fundamentais para a avaliação das APNPs, do desenvolvimento das 
turmas e para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar os resultados, identificar 
dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de continuidade ou suspensão das 

bem como para avaliar e propor estratégias para o retorno às atividades 
presenciais, quando estas forem retomadas. 
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para entender/acompanhar porque estamos no meio de uma pandemia, metralhados por 
notícias ruins, morte pra todo lado...  Mencionar avaliação no contexto normal presencial 
já costuma resultar em desespero, acredito que se agrave muito agora diante de toda sorte 

6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
EPT), bem como dos cursos ofertados em 

se que as APNPs estejam 
e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de 

ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as identidades dos 
educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de ensino, garantindo aos 

e das estratégias de recuperação, quando 

Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, (a 
frequência não sera só na entrega das atividades? como identificar se durante o processo o 

rticipando? ate  porque podem estar com câmera fechada, há uma 
dificuldade em administrar 30 alunos numa aula on line, o docente nao consegue ter um 

e diferentes necessidades específicas, o 
docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, (destaco 
novamente os processos de acolhimento, apoio e acompanhamento a estudantes devem ser 

ticipação do corpo técnico 
especializado, docentes, coordenadores/as, diretores/as, demais educadores/as e discentes, 
em especial de seus núcleos representativos, numa perspectiva multiprofissional, 

laridades, especificidades e 
poderão, a partir da análise caso a caso e 

das condições existentes, definir planos de estudos individualizados (PEI), com a 
nessas condições, observando-se 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que inviabilizam a 

Art. 8º Os estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 

m caso de retorno das atividades letivas 

Art. 9º Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, 
(Acho que em cada curso é feito com uma frequência diferente. Como são mencionados 

riodicidade também varia entre estes tipos. Acho que uma 
solução seria "emergência, deverá ser mantida a periodicidade dos colegiados... e demais 
reuniões pedagógicas,") (qual o período? É necessário que haja um calendário previamente 

os colegiados dos 
cursos, conselhos de classe e demais reuniões pedagógicas, ainda que de forma não 
presencial, com o suporte das direções de ensino e das coordenações técnico-pedagógicas. 

o fundamentais para a avaliação das APNPs, do desenvolvimento das 
turmas e para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar os resultados, identificar 
dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de continuidade ou suspensão das 

bem como para avaliar e propor estratégias para o retorno às atividades 
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Art. 10 As Coordenações Técnico
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus resp
ao atendimento acolhedor. Além disso, devem avaliar 
entre outras formas – os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 
orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de ac

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO RETORNO ÀS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS", entendo que APNP's e retorno são assuntos 
que devem ser pensadas em instrumentos normativos diferentes.)
 Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária
avaliada a viabilidade de as atividades extracurriculares serem utilizadas como 
complementação da carga horária presencial a ser reposta, sem ultrapassar 25% da carga 
horária de cada disciplina desenvolvida de forma remota 
realizado em cada turma e em cada Campus, quando for possível garantir o acesso de todos 
os estudantes matriculados às APNPs) (Retirar, conforme já explicado ao longo do 
documento. O IFRJ vai conseguir assegurar o acesso e permanência de todos os estudantes 
no cumprimento dos componentes curriculares? O retorno das atividades presenciais deve 
ser pensado em um outro momento.)
horária presencial conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do 
IFRJ. 

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de ensino 
dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada das 
atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram dificuldades de
aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período de realização das 
APNPs. 

Art. 13 No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes ações:

I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, 
forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento social. Trata
se de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 
compartilhamento de experiências vivenciadas no período de d
incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de 
saúde e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no 
sentido de desenvolver o sentimento de pertencimento à instituiçã

II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 
informar quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde mental do estudante, 
tendo em vista que períodos pós
existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 
conflitos e comportamentos agressivos, interferindo diretamente no processo de 
aprendizagem; 

III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não foram 
ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais;

IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidi
planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de aprendizagem, no 
período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e finalização dos estudos 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Art. 10 As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter um 
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando 
ao atendimento acolhedor. Além disso, devem avaliar – mediante relatos dos estudantes, 

os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 
orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS("DAS ESTRATÉGIAS DE 
ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO RETORNO ÀS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS", entendo que APNP's e retorno são assuntos 
que devem ser pensadas em instrumentos normativos diferentes.) 
Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 

diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária
da a viabilidade de as atividades extracurriculares serem utilizadas como 

complementação da carga horária presencial a ser reposta, sem ultrapassar 25% da carga 
horária de cada disciplina desenvolvida de forma remota - a depender do diagnóstico 

m cada turma e em cada Campus, quando for possível garantir o acesso de todos 
os estudantes matriculados às APNPs) (Retirar, conforme já explicado ao longo do 
documento. O IFRJ vai conseguir assegurar o acesso e permanência de todos os estudantes 

mento dos componentes curriculares? O retorno das atividades presenciais deve 
ser pensado em um outro momento.)trabalhada será utilizada para a substituição de carga 
horária presencial conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do 

rt. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de ensino 
, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada das 

atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram dificuldades de
aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período de realização das 

Art. 13 No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes ações:

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias como 
forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento social. Trata
se de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 
compartilhamento de experiências vivenciadas no período de distanciamento físico, 
incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de 
saúde e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no 
sentido de desenvolver o sentimento de pertencimento à instituição; 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 
informar quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde mental do estudante, 

ndo em vista que períodos pós-traumáticos podem intensificar problemas emocionais 
existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 
conflitos e comportamentos agressivos, interferindo diretamente no processo de 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não foram 
ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais;

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidi
planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de aprendizagem, no 
período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e finalização dos estudos 
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deverão manter um 
onsáveis legais, visando 

mediante relatos dos estudantes, 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 

olhimento aos mesmos. 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO 
"DAS ESTRATÉGIAS DE 

ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DO RETORNO ÀS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS", entendo que APNP's e retorno são assuntos diferentes 

Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária(e poderá ser 

da a viabilidade de as atividades extracurriculares serem utilizadas como 
complementação da carga horária presencial a ser reposta, sem ultrapassar 25% da carga 

a depender do diagnóstico 
m cada turma e em cada Campus, quando for possível garantir o acesso de todos 

os estudantes matriculados às APNPs) (Retirar, conforme já explicado ao longo do 
documento. O IFRJ vai conseguir assegurar o acesso e permanência de todos os estudantes 

mento dos componentes curriculares? O retorno das atividades presenciais deve 
trabalhada será utilizada para a substituição de carga 

horária presencial conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do 

rt. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de ensino 
, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada das 

atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram dificuldades de 
aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período de realização das 

Art. 13 No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes ações: 

estudantes e famílias como 
forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento social. Trata-
se de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 

istanciamento físico, 
incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de 
saúde e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 
informar quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde mental do estudante, 

traumáticos podem intensificar problemas emocionais 
existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 
conflitos e comportamentos agressivos, interferindo diretamente no processo de 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não foram 
ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar o 
planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de aprendizagem, no 
período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e finalização dos estudos 
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programados nos diferentes componentes curriculares dos cursos, bem como para 
realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 
acadêmica do estudante; 

V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade acadêmica, 
conforme normas e protocolos vigentes.

 § 1º A reposição de carga ho
função da organização dos calendários acadêmicos.
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
executada e registrada no Plano de Disciplina 
o preconizado no § 7º do art. 2º.
planejamento à carga horária semanal da disciplina? Imagino que sim, mas isso tem que 
ficar explícito em algum lugar e  significaria não acertar o calendár
mim isso soa vago. Eu realmente não entendi como se dará o registro temporal das 
atividades.) (Retirar o foco na disicplina.)
Art. 14 Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação simultânea de docentes de 
diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 
definido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.
atividades extracurriculares. Conferir os outros comentários sobre a rejeição no foco em 
disciplinas.) 

Parágrafo único. As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, 
apoiadas pelas direções de ensino dos 
atendimento da carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos aos 
estudantes. 

 
DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
"Das possibilidades de oferta de atividades extracurr

 

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e que 
não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o período de s
atividades presenciais, desde que:
I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino
estudantes; ( que represente a menor perda... Supor que não haverá perdas em um processo 
de adaptação feito às pressas em um momento de crise, mesmo que necessário, é absurdo.) 
(O IFRJ vai garantir isso?) (Sugestão: "I
perdas pedagógicas...") ( CONCORDO).

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC

III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;

V. a disciplina não configure como pré

Parágrafo único. O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será formalizado em 
ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção 
de ensino do campus, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
programados nos diferentes componentes curriculares dos cursos, bem como para 

alização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade acadêmica, 
conforme normas e protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 
§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em c
o preconizado no § 7º do art. 2º.( A minha dúvida aqui é outra. Devemos  restringir o 
planejamento à carga horária semanal da disciplina? Imagino que sim, mas isso tem que 
ficar explícito em algum lugar e  significaria não acertar o calendário por enquanto.) (Para 
mim isso soa vago. Eu realmente não entendi como se dará o registro temporal das 
atividades.) (Retirar o foco na disicplina.) 
Art. 14 Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 

isciplinares, com a participação simultânea de docentes de 
diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 
definido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.(Isso pode ser feito em 

lares. Conferir os outros comentários sobre a rejeição no foco em 

Parágrafo único. As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, 
apoiadas pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 

carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos aos 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS(Substituir por 
"Das possibilidades de oferta de atividades extracurriculares") 

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e que 
não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o período de s
atividades presenciais, desde que: 
I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem aos 

; ( que represente a menor perda... Supor que não haverá perdas em um processo 
em um momento de crise, mesmo que necessário, é absurdo.) 

(O IFRJ vai garantir isso?) (Sugestão: "I- Sejam avaliadas e minimizadas as possíveis 
perdas pedagógicas...") ( CONCORDO). 

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC

III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;

V. a disciplina não configure como pré-requisito para outra disciplina. 

O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será formalizado em 
ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção 

, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 
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programados nos diferentes componentes curriculares dos cursos, bem como para 
alização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade acadêmica, 

rária presencial descrita no inciso III será definida em 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
APNPs e no SIGAA, em consonância com 

( A minha dúvida aqui é outra. Devemos  restringir o 
planejamento à carga horária semanal da disciplina? Imagino que sim, mas isso tem que 

io por enquanto.) (Para 
mim isso soa vago. Eu realmente não entendi como se dará o registro temporal das 

Art. 14 Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 
isciplinares, com a participação simultânea de docentes de 

diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 
(Isso pode ser feito em 

lares. Conferir os outros comentários sobre a rejeição no foco em 

Parágrafo único. As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, 
, poderão organizar outras estratégias de 

carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos aos 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NO 
Substituir por 

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e que 
não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o período de suspensão das 

aprendizagem aos 
; ( que represente a menor perda... Supor que não haverá perdas em um processo 

em um momento de crise, mesmo que necessário, é absurdo.) 
Sejam avaliadas e minimizadas as possíveis 

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC; 

III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será formalizado em 
ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser referendada pela direção 
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Art. 16 A reorganização previst

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser desenvolvidas 
de forma não presencial; 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;

III. autorização para que conteúdos complementares de cunho prático sejam desenvolvidos 
posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de atividades 
extracurriculares. 
Parágrafo único. O coordenador do 
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de 
serem realizadas de forma não presencial.
todos conteúdos disciplinares. Foco em atividades extracurriculares (pesquisa e extensão), em um 
período letivo excepcional. Coordenadores e diretores, juntamente com docentes, devem organizar 
cronogramas de atividades que busquem institucionalizar o que já vem sendo feito por alguns 
servidores e que se alinha com a finalidade dos IFs: "VII 
divulgação científica e tecnológica")

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para  2020.1, será disponibilizado um novo 
período de ajustes de disciplinas

Art. 18 A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 
Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do alu
cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual
SIGAA. Entendo que o aluno só fica obrigado à esse acesso, mas que a partir dele, ele 
possa ser redirecionado para outras plataformas, como sugerido no
administração tomará as devidas providências para que os alunos tenham apoio nesse 
cadastro.) (ACHO QUE QUEM NÃO PUDER CADASTRAR ENTRA NOS 
EXCEPCIONAISORIENTAÇÃO DO CADASTRO PODE SER POR VIDEO) (O 
regulamento não deveria fixar SIGAA,
curos ou algo desse tipo.) 

 Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária dos campi do IFRJ.
apresentar as possibilidades (auxílio monetário, estrutural etc). Outro ponto a se discutir 
é a questão orçamentária. Nosso campus, por exemplo, ainda se sustenta com base no 
orçamento da reitoria. Além de nós, outros campi passam pela mesma situação. Nosso 
orçamento já é restrito, como garantiremos esse auxílio, que é essencial para o acesso 
dos alunos? Sugiro retirar esse trecho "de acordo com a disponibilidade orçamentária 
dos campi do IFRJ". A instituição como um todo deve garantir esse acesso...) 
(CONCORDO) 

 Art. 21 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão acesso 
à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem organizados 
e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação 
Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).

Parágrafo Único: Os campi 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Art. 16 A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser desenvolvidas 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
ento de disciplinas práticas; 

III. autorização para que conteúdos complementares de cunho prático sejam desenvolvidos 
posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de atividades 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de 
serem realizadas de forma não presencial.(Manter a suspensão do calendário letivo e adiar 

Foco em atividades extracurriculares (pesquisa e extensão), em um 
período letivo excepcional. Coordenadores e diretores, juntamente com docentes, devem organizar 
cronogramas de atividades que busquem institucionalizar o que já vem sendo feito por alguns 

rvidores e que se alinha com a finalidade dos IFs: "VII - desenvolver programas de extensão e de 
divulgação científica e tecnológica") 

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para  2020.1, será disponibilizado um novo 
período de ajustes de disciplinas. 

Art. 18 A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização do 
cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. ( Mais uma vez a questão do 
SIGAA. Entendo que o aluno só fica obrigado à esse acesso, mas que a partir dele, ele 
possa ser redirecionado para outras plataformas, como sugerido no § 2º do Art. 3º ) ( A 
administração tomará as devidas providências para que os alunos tenham apoio nesse 
cadastro.) (ACHO QUE QUEM NÃO PUDER CADASTRAR ENTRA NOS 
EXCEPCIONAISORIENTAÇÃO DO CADASTRO PODE SER POR VIDEO) (O 
regulamento não deveria fixar SIGAA, mas sim a plataforma escolhida pelo colegiado de 

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 

do IFRJ.( Importante especificar o caráter desse auxílio ou 
apresentar as possibilidades (auxílio monetário, estrutural etc). Outro ponto a se discutir 
é a questão orçamentária. Nosso campus, por exemplo, ainda se sustenta com base no 

a reitoria. Além de nós, outros campi passam pela mesma situação. Nosso 
orçamento já é restrito, como garantiremos esse auxílio, que é essencial para o acesso 
dos alunos? Sugiro retirar esse trecho "de acordo com a disponibilidade orçamentária 

IFRJ". A instituição como um todo deve garantir esse acesso...) 

Art. 21 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão acesso 
à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem organizados 

disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação 
Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN). 

 poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
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a no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas: 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser desenvolvidas 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

III. autorização para que conteúdos complementares de cunho prático sejam desenvolvidos 
posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio de atividades 

curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade de 

Manter a suspensão do calendário letivo e adiar 
Foco em atividades extracurriculares (pesquisa e extensão), em um 

período letivo excepcional. Coordenadores e diretores, juntamente com docentes, devem organizar 
cronogramas de atividades que busquem institucionalizar o que já vem sendo feito por alguns 

desenvolver programas de extensão e de 

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para  2020.1, será disponibilizado um novo 

Art. 18 A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos. 

no a realização do 
. ( Mais uma vez a questão do 

SIGAA. Entendo que o aluno só fica obrigado à esse acesso, mas que a partir dele, ele 
§ 2º do Art. 3º ) ( A 

administração tomará as devidas providências para que os alunos tenham apoio nesse 
cadastro.) (ACHO QUE QUEM NÃO PUDER CADASTRAR ENTRA NOS 
EXCEPCIONAISORIENTAÇÃO DO CADASTRO PODE SER POR VIDEO) (O 

mas sim a plataforma escolhida pelo colegiado de 

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 

( Importante especificar o caráter desse auxílio ou 
apresentar as possibilidades (auxílio monetário, estrutural etc). Outro ponto a se discutir 
é a questão orçamentária. Nosso campus, por exemplo, ainda se sustenta com base no 

a reitoria. Além de nós, outros campi passam pela mesma situação. Nosso 
orçamento já é restrito, como garantiremos esse auxílio, que é essencial para o acesso 
dos alunos? Sugiro retirar esse trecho "de acordo com a disponibilidade orçamentária 

IFRJ". A instituição como um todo deve garantir esse acesso...) 

Art. 21 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão acesso 
à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem organizados 

disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em Educação 

poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
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necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 
pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos.

 Art. 22 Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizar
videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus direitos 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto n
fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e 
demais legislações correlatas. 

Sabemos que estão ocorrendo invasões a atividades remotas dentro e fora do instituto. O 
IFRJ está se organizando para 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte o
“Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, 
edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que 
vierem a ser desenvolvidos, somente pode
seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais 
vigentes”. 

Da mesma forma que utilizaremos materiais de terceiros, alguns servidores poderão, em 
seu horário livre, gerar materia
assumir qualquer direito ou autoridade sobre tais materiais.

Art. 23 No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o atendimento ao 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo d
Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 
Escola-Empresa (COIEE). 

 Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos cursos, 
pelas direções de ensino e pelo colegiado do 

ANEXO I – PLANO DE DISCIPLINA 
EXTRACURRICULARES". Rever este anexo após reunião sobre a minuta.)

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: 

COMPONENTE CURRICULAR:

CARGA HORÁRIA TOTAL DA 
DISCIPLINA: 

NOME E CONTATO DO DOCENTE:

 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 
pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos. 

Art. 22 Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou webinários 
período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus direitos 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e 

 

Sabemos que estão ocorrendo invasões a atividades remotas dentro e fora do instituto. O 
IFRJ está se organizando para assegurar a segurança dos participantes das atividades?

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: 
“Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, 
edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que 
vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de 
seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais 

Da mesma forma que utilizaremos materiais de terceiros, alguns servidores poderão, em 
seu horário livre, gerar materiais voltados para um público mais amplo. O IFRJ não pode 
assumir qualquer direito ou autoridade sobre tais materiais. 

Art. 23 No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o atendimento ao 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 

Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos cursos, 
e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, pela PROEN.

  

Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020.

 

PLANO DE DISCIPLINA – APNP( Alterar para "PLANO DE ATIVIDADES 
EXTRACURRICULARES". Rever este anexo após reunião sobre a minuta.)

TURMA: ANO/SEMESTRE LETIVO:

COMPONENTE CURRICULAR: 

CARGA HORÁRIA TOTAL DA CARGA HORÁRIA TOTAL DAS APNPs:

NOME E CONTATO DO DOCENTE: 
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necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 

em o recurso da gravação de 
ou webinários - durante o 

período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus direitos 
a Lei 9.610, de 19 de 

fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e 

Sabemos que estão ocorrendo invasões a atividades remotas dentro e fora do instituto. O 
assegurar a segurança dos participantes das atividades? 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 

rientação disponibilizada em todos os materiais: 
“Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, 
edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que 

rá ser feito mediante autorização expressa de 
seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais 

Da mesma forma que utilizaremos materiais de terceiros, alguns servidores poderão, em 
is voltados para um público mais amplo. O IFRJ não pode 

Art. 23 No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o atendimento ao 
e regulamentação específica junto à 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 

Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos cursos, 
ou, caso necessário, pela PROEN. 

Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020. 

Alterar para "PLANO DE ATIVIDADES 
EXTRACURRICULARES". Rever este anexo após reunião sobre a minuta.) 

ANO/SEMESTRE LETIVO: 

CARGA HORÁRIA TOTAL DAS APNPs: 
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2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS

Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, documentários, 
podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. Neste campo é 
imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara e objetiva, 
trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está sendo 
solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados instrumentos, 
inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, mapas mentais, 
textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, buscando adaptar os 
conteúdos para estudo remoto.

CONTEÚ
DO 

OBJETIVO 
DE 

APRENDIZ
AGEM 

RELACION
ADO 

Descrição 
dos 
conteúdos 
a serem 
estudados 
no 
respectivo 
período 

Identificação 
do objetivo de 
aprendizagem 
que o 
conteúdo 
busca 
desenvolver 

3. CONTEÚDO REFERENCIADO E

Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a 
realização das atividades propostas.

4. AVALIAÇÃO 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro e 
enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao
link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações devem seguir as 
orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais normativas legais.

5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES

Identificar a forma de atendiment
mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários específicos.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS

Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, documentários, 

...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. Neste campo é 
imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara e objetiva, 
trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está sendo 

ambém a importância de utilizar variados instrumentos, 
inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, mapas mentais, 
textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, buscando adaptar os 
conteúdos para estudo remoto. 

ATIVIDA
DE E 

FORMAS 
DE 

INTERAÇ
ÃO 

CARGA 
HORÁRIA 
DA APNPs 

CARGA 
HORÁRIA 

PARA 
ORIENTAÇ

ÕES AO 
ESTUDANT
E SOBRE A 

APNP 

Identificaçã
o da 
atividade a 
ser 
desenvolvid
a e a forma 
de 
mediação 
(ex.: chat, 
aula virtual, 
lista de 
exercícios, 
etc) 

Identificação 
da carga 
horária de 
aulas 
corresponden
te aos 
conteúdos e 
objetivos de 
aprendizage
m a serem 
desenvolvido
s 

Identificação 
da carga 
horária 
destinada ao 
atendimento 
ao aluno com 
relação à 
APNP 
proposta. 

REFERENCIADO E CRONOGRAMA 

Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a 
propostas. 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro e 
enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário disponível no 
link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações devem seguir as 
orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais normativas legais.

5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, chats, e
mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários específicos.
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2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
transmissões ao vivo/lives, 

jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, documentários, 
...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. Neste campo é 

imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara e objetiva, 
trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está sendo 

ambém a importância de utilizar variados instrumentos, 
inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, mapas mentais, 
textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, buscando adaptar os 

REGISTRO 
DE 

PARTICIPA
ÇÃO DOS 

ESTUDANT
ES 

Inferida a 
partir da 
realização das 
atividades 
entregues (por 
meio digital 
durante o 
período de 
suspensão das 
aulas ou ao 
final, com 
apresentação 
digital ou 
física) 

Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro e 

questionário disponível no 
link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações devem seguir as 
orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais normativas legais. 

o ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, chats, e-
mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários específicos. 
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ANEXO XI – CPAR - Contribuições à minuta dos professores do Campus

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR 
FEDERALDEEDUCAÇÃO,CIÊNCIAETECNOLOGIADORIODEJANEIRO

IFRJ, nomeado em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de19 
deabrilde2018,nosusosdesuasatribuiçõeslegaiseregimentaise

- a Constituição Federal de 1988, especialmen
dispõesobreosprincípiosdeigualdadedecondiçõesparaoacessoepermanência na escola e 
garantia de padrão de qualidade;

- aLei9.394,de20dedezembrode1996,queestabeleceasdiretrizesebasesda educação nacional;

- a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio 

- a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 2012, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio; 

- os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais e 
demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 
modalidades de ensino, no âmbito doIFRJ;

- adeclaraçãodaOrganizaçãoMundialdaSaúde(OMS),em30d
definindoqueosurtodadoençacausadapelonovocoronavírus(Covid
Emergência de Saúde Pública de ImportânciaInternacional;

- a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus(2019

- a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância 
responsável pelo surto de2019;

- oDecretoEstadual/RJ46.966,de11demarçode2020,eposterioresalterações, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúdepública de importância 
internacional decorrente docoronavírus;

- a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
Trabalho – MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 
empregados, aprendizes e estagiáriosadolescentes;

- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, 
estabelecenormasexcepcionaissobreoanoletivodaeducaçãobásicaedoensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde 
pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de2020;

- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e 
cômputo de atividades pedagógicas não presenciais 
horária mínima anual, em razão da pandemiaCovid

- aPortariaMEC343,de17demarçode2020,eposterioresalterações,quedispõe sobre a 
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais 
instituiçõesfederaisdeensino
coronavírus(Covid-19). 
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ontribuições à minuta dos professores do Campus

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO 
FEDERALDEEDUCAÇÃO,CIÊNCIAETECNOLOGIADORIODEJANEIRO

IFRJ, nomeado em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de19 
deabrilde2018,nosusosdesuasatribuiçõeslegaiseregimentaiseconsiderando:

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206,que 
dispõesobreosprincípiosdeigualdadedecondiçõesparaoacessoepermanência na escola e 
garantia de padrão de qualidade; 

aLei9.394,de20dedezembrode1996,queestabeleceasdiretrizesebasesda educação nacional;

de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;

a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 2012, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais e 
demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 
modalidades de ensino, no âmbito doIFRJ; 

adeclaraçãodaOrganizaçãoMundialdaSaúde(OMS),em30dejaneirode2020, 
definindoqueosurtodadoençacausadapelonovocoronavírus(Covid-19)constitui uma 
Emergência de Saúde Pública de ImportânciaInternacional; 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
cia em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus(2019-nCoV); 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de2019; 

oDecretoEstadual/RJ46.966,de11demarçode2020,eposterioresalterações, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúdepública de importância 

docoronavírus; 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

empregados, aprendizes e estagiáriosadolescentes; 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, 
estabelecenormasexcepcionaissobreoanoletivodaeducaçãobásicaedoensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde 

a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de2020; 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da
cômputo de atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga 
horária mínima anual, em razão da pandemiaCovid-19; 

aPortariaMEC343,de17demarçode2020,eposterioresalterações,quedispõe sobre a 
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais 
instituiçõesfederaisdeensinosuperior,enquantodurarasituaçãodepandemia
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ontribuições à minuta dos professores do Campus 

DO INSTITUTO 
FEDERALDEEDUCAÇÃO,CIÊNCIAETECNOLOGIADORIODEJANEIRO– 

IFRJ, nomeado em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de19 
 

te os incisos I e VII, do Art. 206,que 
dispõesobreosprincípiosdeigualdadedecondiçõesparaoacessoepermanência na escola e 

aLei9.394,de20dedezembrode1996,queestabeleceasdiretrizesebasesda educação nacional; 

estudantes; 

a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 2012, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais e 
demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 

ejaneirode2020, 
19)constitui uma 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
cia em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
internacional decorrente do coronavírus 

oDecretoEstadual/RJ46.966,de11demarçode2020,eposterioresalterações, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúdepública de importância 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelecenormasexcepcionaissobreoanoletivodaeducaçãobásicaedoensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
dapossibilidade de 

cumprimento da carga 

aPortariaMEC343,de17demarçode2020,eposterioresalterações,quedispõe sobre a 
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas 

superior,enquantodurarasituaçãodepandemiado novo 
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- a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 
situação de pandemia do novo coronavírus(Covid

- Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição 
presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situaçãode pandemia do novo 
coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias
345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio

2020; 

- a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo 
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suasorientações;

 

(NOVO) Art. 1º Em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid
19, estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais (APNPs), em caráter excepcional.

§ 1º A adoção das APNPs deve atender aos preceitos constituc
manter o acesso educacional universal, inclusivo e de

qualidade,bemcomofomentaraigualdadeecombaterasdesigualdades estruturais da 
sociedadebrasileira. 

§2º.AsAtividadesPedagógicasNãoPresenciais(APNPs)consistemem estratégias que 
visam a reorganizar a oferta de ensino de forma 
conjuntural,adaptandoosProjetosPedagógicosdosCursos(PPCs),em caráter excepcional, 
de modo a possibilitar o acesso a conteúdos 
como essenciais pelos colegiados 

§ 3º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncrona e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolver atividades disciplinares, multidisciplinares, interdisciplin
e/ou transdisciplinares,oportunizandoàequipedocente,comapoiodagestão pedagógica do 
Campus, manter contato com os estudantes 
nosestudos. 

(ANTIGO ART. 20) Art. 2º Deverão ser garantidas aos estudantes em vulnerab
social todas as condições necessárias para viabilizar a participação e realização das 
APNPs. 

§ 1º O início das APNPs está condicionado ao atendimento do disposto no 
artigo e sua manutenção está sujeita a constante avaliação.

§ 2º A constatação de exclusão educacional, por parte dos respectivos

Campi, acarretará a suspensão das APNPs.

(ANTIGO ART. 9 º) Art. 3º Durante a situação de emergência, deverão ser realizadas, 
de forma periódica, reuniões dos colegiados dos cursos, 
conselhosdeclasseedemaisreuniõespedagógicas,aindaquede
suporte das direções de ensino e 
são fundamentais para avaliar as APNPs e, na constatação de exclusão educacional, 
indicar a sua necessáriasuspensão.
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a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 

pandemia do novo coronavírus(Covid-19); 

Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição 
presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situaçãode pandemia do novo 

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 maiode 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo 
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suasorientações; 

RESOLVE: 

decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid
19, estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais (APNPs), em caráter excepcional. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender aos preceitos constitucionais e institucionais de 
manter o acesso educacional universal, inclusivo e de 

qualidade,bemcomofomentaraigualdadeecombaterasdesigualdades estruturais da 

§2º.AsAtividadesPedagógicasNãoPresenciais(APNPs)consistemem estratégias que 
isam a reorganizar a oferta de ensino de forma 

conjuntural,adaptandoosProjetosPedagógicosdosCursos(PPCs),em caráter excepcional, 
de modo a possibilitar o acesso a conteúdos e objetivos de aprendizagem definidos 

colegiados doscursos. 

3º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncrona e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolver atividades disciplinares, multidisciplinares, interdisciplin

transdisciplinares,oportunizandoàequipedocente,comapoiodagestão pedagógica do 
, manter contato com os estudantes e estabelecer estratégias de permanência 

Art. 2º Deverão ser garantidas aos estudantes em vulnerab
social todas as condições necessárias para viabilizar a participação e realização das 

§ 1º O início das APNPs está condicionado ao atendimento do disposto no 
artigo e sua manutenção está sujeita a constante avaliação. 

tatação de exclusão educacional, por parte dos respectivos 

, acarretará a suspensão das APNPs. 

Art. 3º Durante a situação de emergência, deverão ser realizadas, 
de forma periódica, reuniões dos colegiados dos cursos, 

eedemaisreuniõespedagógicas,aindaquedeforma não presencial, com o 
suporte das direções de ensino e das coordenações técnico-pedagógicas. Essas instâncias 
são fundamentais para avaliar as APNPs e, na constatação de exclusão educacional, 

áriasuspensão. 
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a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 

Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas 
presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situaçãode pandemia do novo 

MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 

decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-
19, estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas Não 

ionais e institucionais de 

qualidade,bemcomofomentaraigualdadeecombaterasdesigualdades estruturais da 

§2º.AsAtividadesPedagógicasNãoPresenciais(APNPs)consistemem estratégias que 
isam a reorganizar a oferta de ensino de forma 

conjuntural,adaptandoosProjetosPedagógicosdosCursos(PPCs),em caráter excepcional, 
objetivos de aprendizagem definidos 

3º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncrona e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolver atividades disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares 

transdisciplinares,oportunizandoàequipedocente,comapoiodagestão pedagógica do 
estabelecer estratégias de permanência 

Art. 2º Deverão ser garantidas aos estudantes em vulnerabilidade 
social todas as condições necessárias para viabilizar a participação e realização das 

§ 1º O início das APNPs está condicionado ao atendimento do disposto no caput deste 

Art. 3º Durante a situação de emergência, deverão ser realizadas, 
de forma periódica, reuniões dos colegiados dos cursos, 

não presencial, com o 
pedagógicas. Essas instâncias 

são fundamentais para avaliar as APNPs e, na constatação de exclusão educacional, 
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§ 1º Entende-se por exclusão educacional a não garantia do princípio constitucional de 
igualdade de condições para acesso e permanência.

§ 2º Em caso de suspensão das APNPs, caberá ao 
esforçosparadetectarascausasdaexclusãoeducacionale,sepossível, superá

 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

Art.4ºEntende-seporAtividadesPedagógicasNãoPresenciais(APNPs) um conjunto de 
atividades excepcionais de ensino a 
docentes e que podem serrealizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante 
o usode tecnologias digitais ou não, no âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto persistirem 
restrições sanitárias para presença completa dosestudante
respeitando a flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades 
às suas especificidades e realidades próprias.

§ 1º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:

I-possibilitaraoseducandosamanutençãodovínculocomaInstituição; II 
oferta de ensino de forma conjuntural, adaptando os Projetos Pedagógicos dos Cursos 
(PPCs), em caráter excepcional, 
de aprendizagem definidos como essenciais pelos colegiados doscursos.

III - contribuir para uma rotina básica deestudos;

IV - evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão 

V -configurar-secomoumaestratégiademanutençãoederecuperação de 
estudose; 

VI -manterocontatoacolhedorcomosestudantes,enquantoafastados do 
ambiente físico doCampus.

§ 2º As atividades excepcionais a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, diferindo totalmente da modalidade de Educação a 
Distância ou da oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em 
cursos presenciais, na forma do que preveem outros documentos normativos, em caráter 
regular. 

§ 3º As equipes disciplinares, com o apoio de cada coordenação de 
curso,juntamentecomadireçãodeensino,avaliarãoapossibilidadede 
ofertadecomponentescurriculareseosadaptarãopara
as quais deverão ser descritas em
para operíodo. 

§ 4º Os componentes curriculares q
deverão ser após retorno das atividades presenciais.

 

§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
comunicação e devem garantir ao discente o acesso assíncrono a algum mate
(texto, áudio, site, vídeo, etc.) com os conteúdos das atividades até o término do 
período letivo da disciplina.

 

§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto 
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se por exclusão educacional a não garantia do princípio constitucional de 

igualdade de condições para acesso e permanência. 

§ 2º Em caso de suspensão das APNPs, caberá ao Campus 
esforçosparadetectarascausasdaexclusãoeducacionale,sepossível, superá

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS - APNPs

seporAtividadesPedagógicasNãoPresenciais(APNPs) um conjunto de 
atividades excepcionais de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos 

realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante 
o usode tecnologias digitais ou não, no âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto persistirem 
restrições sanitárias para presença completa dosestudantes nos Campi 
respeitando a flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades 

realidades próprias. 

§ 1º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 

possibilitaraoseducandosamanutençãodovínculocomaInstituição; II - reorganizar a 
oferta de ensino de forma conjuntural, adaptando os Projetos Pedagógicos dos Cursos 
(PPCs), em caráter excepcional, de modo a possibilitar o acesso a conteúdos e objetivos 

definidos como essenciais pelos colegiados doscursos. 

contribuir para uma rotina básica deestudos; 

evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão 

secomoumaestratégiademanutençãoederecuperação de 

manterocontatoacolhedorcomosestudantes,enquantoafastados do 
. 

§ 2º As atividades excepcionais a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, diferindo totalmente da modalidade de Educação a 

ância ou da oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em 
cursos presenciais, na forma do que preveem outros documentos normativos, em caráter 

§ 3º As equipes disciplinares, com o apoio de cada coordenação de 
adireçãodeensino,avaliarãoapossibilidadede 

ofertadecomponentescurriculareseosadaptarãoparaseremofertados por meio de APNPs, 
as quais deverão ser descritas emPlano de Atividades - APNPs (Anexo 1) específicas 

§ 4º Os componentes curriculares que não puderem ser ofertados pormeio de APNPs o 
deverão ser após retorno das atividades presenciais. 

§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
comunicação e devem garantir ao discente o acesso assíncrono a algum mate
(texto, áudio, site, vídeo, etc.) com os conteúdos das atividades até o término do 
período letivo da disciplina. 

§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
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se por exclusão educacional a não garantia do princípio constitucional de 

Campus realizar 
esforçosparadetectarascausasdaexclusãoeducacionale,sepossível, superá-las. 

APNPs 

seporAtividadesPedagógicasNãoPresenciais(APNPs) um conjunto de 
das e acompanhadas pelos 

realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante 
o usode tecnologias digitais ou não, no âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto persistirem 

Campi da Instituição, 
respeitando a flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades 

reorganizar a 
oferta de ensino de forma conjuntural, adaptando os Projetos Pedagógicos dos Cursos 

modo a possibilitar o acesso a conteúdos e objetivos 
 

evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 

secomoumaestratégiademanutençãoederecuperação de 

manterocontatoacolhedorcomosestudantes,enquantoafastados do 

§ 2º As atividades excepcionais a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo 
Parecer CNE/CP nº 5/2020, diferindo totalmente da modalidade de Educação a 

ância ou da oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em 
cursos presenciais, na forma do que preveem outros documentos normativos, em caráter 

ofertados por meio de APNPs, 
APNPs (Anexo 1) específicas 

meio de APNPs o 

§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
comunicação e devem garantir ao discente o acesso assíncrono a algum material 
(texto, áudio, site, vídeo, etc.) com os conteúdos das atividades até o término do 

professores, 
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mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, pod
forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, 
devem serorganizadas de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar 
sobrecarga e sobreposição de APNPs para o estudante, no per
presente Resolução. 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo 
tempo para eles desenvolverem as 
propostas,devendoodocentedarpreferênciaàsatividadesassíncronas nas mais 
diferentesmídias. 

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, às coordenações técnico
direções de ensino, ao corpo docente, com a participação da representação discente, 
elaborar estratégias de mapeamento, acompanhamento, planejamento, divulgação e 
controle periódico (semanal/quinzenal) da carga horária de trabalho das APNPs a ser 
direcionada aos alunos, de modo a evitar sobrecarga e garantir o processo de ensino
aprendizagem. 

§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante
da totalidade da sua carga horária, desde que garantidas 
asplenascondiçõesdoprocessodeensino
de trabalho. De acordo com o Parecer 
cumprida durante a vigênciadestasdiretrizes deverá ser contemplada quando do retorno 
do ensino presencial. 

§10 Caso as condições se tornem satisfatórias para um retorno presencial, sem riscos à 
saúde, fundamentadas por orientações 
conhecimento científico, a
diminuídaprogressivamente.

§11 Os componentes curriculares que não puderem ser ofertados 
meiodeAPNPs,notodoouemparte,emfu
no âmbito dos colegiados de cursos, 
atividades presenciais ou em outros componentes curriculares, em consonância com a 
estrutura curricular de cadacurso.

§12 Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito 
respectivoscolegiadosdecursoe/ouconselhosdeclasse,devidamente justificadas e 
registradas em ata dessas instâncias, ficando a critériode cada 
estudante que aderir terá preferência no deferimento de solicitações de matrícula como 
aluno ouvinte nas atividades presenciais do IFRJ após sua conclusão docurso.

§13 Caberá ao IFRJ garantir estratégias educacionais e 
estudantes impossibilitados, no todo ou em parte, 
realizarasAPNPspropostas.Ficaresguardadoaosestudantesodireito a um plano de estudos 
individualizado, a ser elaborado por equipe 
multiprofissional,ouaotrancamentodasuamatrícula,aqualquertem
reestabelecidas condições sanitárias adequadas para o retorno presencial das atividades.

§14 O retorno gradual às atividades presenciais está condicionado a uma elaboração 
coletiva de um planejamento que deverá contemplar a extinção das A
meses. 
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mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 
forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, 

de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar 
sobrecarga e sobreposição de APNPs para o estudante, no período de aplicação da 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o 
tempo para eles desenvolverem as APNPs 
propostas,devendoodocentedarpreferênciaàsatividadesassíncronas nas mais 

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, às coordenações técnico- pedagógicas, às 
direções de ensino, ao corpo docente, com a participação da representação discente, 

orar estratégias de mapeamento, acompanhamento, planejamento, divulgação e 
controle periódico (semanal/quinzenal) da carga horária de trabalho das APNPs a ser 
direcionada aos alunos, de modo a evitar sobrecarga e garantir o processo de ensino

§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido medianteAPNPs 
da totalidade da sua carga horária, desde que garantidas 
asplenascondiçõesdoprocessodeensino-aprendizagemequenãose configure sobrecarga 
de trabalho. De acordo com o Parecer CNE/CPnº 5/2020, a carga horária que não for 
cumprida durante a vigênciadestasdiretrizes deverá ser contemplada quando do retorno 

§10 Caso as condições se tornem satisfatórias para um retorno presencial, sem riscos à 
das por orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo 

conhecimento científico, acarga horária de APNPs semanal deverá ser 
diminuídaprogressivamente. 

§11 Os componentes curriculares que não puderem ser ofertados 
meiodeAPNPs,notodoouemparte,emfunçãodeeventuaisprejuízos pedagógicos, deverão, 
no âmbito dos colegiados de cursos, ser ofertados quando possível o retorno às 
atividades presenciais ou em outros componentes curriculares, em consonância com a 
estrutura curricular de cadacurso. 

estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito 
respectivoscolegiadosdecursoe/ouconselhosdeclasse,devidamente justificadas e 
registradas em ata dessas instâncias, ficando a critériode cada aluno aderir ou não. O 
estudante que aderir terá preferência no deferimento de solicitações de matrícula como 
aluno ouvinte nas atividades presenciais do IFRJ após sua conclusão docurso.

§13 Caberá ao IFRJ garantir estratégias educacionais e atendimentos 
estudantes impossibilitados, no todo ou em parte, 
realizarasAPNPspropostas.Ficaresguardadoaosestudantesodireito a um plano de estudos 
individualizado, a ser elaborado por equipe 
multiprofissional,ouaotrancamentodasuamatrícula,aqualquertempo, até que sejam 
reestabelecidas condições sanitárias adequadas para o retorno presencial das atividades.

§14 O retorno gradual às atividades presenciais está condicionado a uma elaboração 
coletiva de um planejamento que deverá contemplar a extinção das APNPs em até doze 
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endo ser desenvolvidas de 
forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, 

de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar 
aplicação da 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
orientar os estudantes e o 

propostas,devendoodocentedarpreferênciaàsatividadesassíncronas nas mais 

pedagógicas, às 
direções de ensino, ao corpo docente, com a participação da representação discente, 

orar estratégias de mapeamento, acompanhamento, planejamento, divulgação e 
controle periódico (semanal/quinzenal) da carga horária de trabalho das APNPs a ser 
direcionada aos alunos, de modo a evitar sobrecarga e garantir o processo de ensino-

em até 100% 

configure sobrecarga 
5/2020, a carga horária que não for 

cumprida durante a vigênciadestasdiretrizes deverá ser contemplada quando do retorno 

§10 Caso as condições se tornem satisfatórias para um retorno presencial, sem riscos à 
autoridades sanitárias e validadas pelo 

horária de APNPs semanal deverá ser 

§11 Os componentes curriculares que não puderem ser ofertados por 
nçãodeeventuaisprejuízos pedagógicos, deverão, 

ofertados quando possível o retorno às 
atividades presenciais ou em outros componentes curriculares, em consonância com a 

estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos 
respectivoscolegiadosdecursoe/ouconselhosdeclasse,devidamente justificadas e 

aluno aderir ou não. O 
estudante que aderir terá preferência no deferimento de solicitações de matrícula como 
aluno ouvinte nas atividades presenciais do IFRJ após sua conclusão docurso. 

atendimentos específicos aos 
estudantes impossibilitados, no todo ou em parte, de 
realizarasAPNPspropostas.Ficaresguardadoaosestudantesodireito a um plano de estudos 
individualizado, a ser elaborado por equipe 

po, até que sejam 
reestabelecidas condições sanitárias adequadas para o retorno presencial das atividades. 

§14 O retorno gradual às atividades presenciais está condicionado a uma elaboração 
PNPs em até doze 
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§15Noqueserefereàspráticasprofissionaisdeestágiosouàspráticas que exijam laboratórios 
especializados, a aplicação da substituição 
trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apen
pedagógicodocurso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos profissionais, 
às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas 
CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam dis
CNE. Para o estudante que concluiu o curso após aderir às medidas específicas previstas 
no §12 deste artigo, o IFRJ avaliará a possibilidade de ofertar 
vivênciasemsituaçãodetrabalhonointeriordaprópriainstituição,caso seja de seuinteresse.

§ 16 Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de 
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das 
práticas profissionais de estágio.

Art. 5º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais de
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ, inclusive para as APNPs.

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamen
institucional e o Google Classroom, vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino 
e Aprendizagem (AVEA). 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:

I - reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de 
cadastradosnoSIGAA,considerandoasAPNPsquepassarema serrealizadas;

II - organização de atividades que permitam orientações 
com os estudantes e os professores e dosestudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; III 
APNPs da disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para 
aos estudantes pelo docente do plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de 
atividades e recursos tecnológicos a seremutilizados;

IV – orientação aos estudantes de como as atividades 
relacionadas aos objetivos da disciplina

V –elaboraçãoeseleçãodemateriaisdidáticosemformato
disponibilizados aos alunos. Caberá ao IFRJ respaldara utilização de materiais que 
envolvam direitosautorais; 

VI – 
entrevistas,experiências,simulações,estudosdirigidos,fichas
exercícios, resenhas, resumos, testes, 
disponibilizadas com ou semmediaçãotecnológica,desdequesejapossíveldisponibilizá
las aos estudantes neste período e garantindo
no diário de classe doSIGAA;

VII - disponibilização de contato constante, em horários de 
atendimento previstos, entre o docente e os estudantes 
desenvolver as atividades propostas nas ferramentastecnológicas;

VIII - 
exclusivamente no horário em que a turma está regularmente matriculada, podendo ser 
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§15Noqueserefereàspráticasprofissionaisdeestágiosouàspráticas que exijam laboratórios 
especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de planos de 
trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao projeto 

curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos profissionais, 
às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam dis
CNE. Para o estudante que concluiu o curso após aderir às medidas específicas previstas 
no §12 deste artigo, o IFRJ avaliará a possibilidade de ofertar 
vivênciasemsituaçãodetrabalhonointeriordaprópriainstituição,caso seja de seuinteresse.

16 Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de 
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das 
práticas profissionais de estágio. 

Art. 5º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais de
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 
âmbito dos cursos do IFRJ, inclusive para as APNPs. 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom, vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de 
cadastradosnoSIGAA,considerandoasAPNPsquepassarema serrealizadas;

organização de atividades que permitam orientações 
com os estudantes e os professores e dosestudantes entre si, contribuindo para criar um 
senso de comunidade virtual; III - postagem obrigatória do Plano de Atividades 

disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para 
aos estudantes pelo docente do plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de 

tecnológicos a seremutilizados; 

orientação aos estudantes de como as atividades 
relacionadas aos objetivos da disciplina e como serão avaliadas; 

elaboraçãoeseleçãodemateriaisdidáticosemformato
disponibilizados aos alunos. Caberá ao IFRJ respaldara utilização de materiais que 

 

proposição de atividades como pesquisas, projetos, 
evistas,experiências,simulações,estudosdirigidos,fichasde leitura, listas de 

exercícios, resenhas, resumos, testes, entre outras, que possam ser organizadas e 
disponibilizadas com ou semmediaçãotecnológica,desdequesejapossíveldisponibilizá

ntes neste período e garantindo-se o registro no módulo Turma Virtual e 
no diário de classe doSIGAA; 

disponibilização de contato constante, em horários de 
atendimento previstos, entre o docente e os estudantes para orientação sobre como 

ividades propostas nas ferramentastecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão 
exclusivamente no horário em que a turma está regularmente matriculada, podendo ser 
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§15Noqueserefereàspráticasprofissionaisdeestágiosouàspráticas que exijam laboratórios 
APNPs deve constar de planos de 

sados ao projeto 
curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos conselhos profissionais, 

Conselho Nacional de Educação - 
CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo 
CNE. Para o estudante que concluiu o curso após aderir às medidas específicas previstas 
no §12 deste artigo, o IFRJ avaliará a possibilidade de ofertar 
vivênciasemsituaçãodetrabalhonointeriordaprópriainstituição,caso seja de seuinteresse. 

16 Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de 
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das 

Art. 5º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no 

te com o Moodle 
institucional e o Google Classroom, vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula 
cadastradosnoSIGAA,considerandoasAPNPsquepassarema serrealizadas; 

organização de atividades que permitam orientações e interações 
com os estudantes e os professores e dosestudantes entre si, contribuindo para criar um 

postagem obrigatória do Plano de Atividades – 
disciplina e demais informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação 

aos estudantes pelo docente do plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão 

elaboraçãoeseleçãodemateriaisdidáticosemformatodigital a serem 
disponibilizados aos alunos. Caberá ao IFRJ respaldara utilização de materiais que 

proposição de atividades como pesquisas, projetos, 
leitura, listas de 

outras, que possam ser organizadas e 
disponibilizadas com ou semmediaçãotecnológica,desdequesejapossíveldisponibilizá- 

se o registro no módulo Turma Virtual e 

disponibilização de contato constante, em horários de 
orientação sobre como 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão 
exclusivamente no horário em que a turma está regularmente matriculada, podendo ser 
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ofertada em horários distintos desde que haja acordo entre todos os estud
odocente. 

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas poderão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as 
de conduta nos meios digitais,disponibilizadas no AVEA, para que os 
possam assistir a qualquertempo.

§ 5º Atividades síncronas, como chats, aulas em tempo real, apresentação e defesa de 
trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), entre 
outras, que forem gravadas, devem ser real
pormeiodesoftwaresapropriadosedisponibilizadoscomlinkdeacessono módulo Turma 
Virtual -SIGAA. 

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA, 
observando-se antecedência mínima de 72 horas para início do prazo das atividades

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes 
para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, 
considerando as condições de logística e de pessoal do 
para garantir a entrega,como, 
agendada, disponibilização da estrutura de informática do 
considerando as normativas e os protocolos da Organização Mundial 

Art 6º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a 
entregadasatividadespropostasreferentesaoperíododarealização
presenciais de ensino. 

Art. 7º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de 
suspensão das aulas
noplanodeatividades,assimcomodefinidonoArt.4º§3º.Talavaliação poderá ser realizada 
em momento posterior, em caso de retorno presencial.

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA.

§ 2º Visando evitar a sobrecarga aos estudantes, a coordenação de curso, juntamente 
com os docentes, organizará o número, os instrumentos variados e a distribuição das 
atividades avaliativas. 

§ 3º Recomenda-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares 
diversificadas(pesquisa,listadeexercícios,debateemfóruns,resenha, resumo, diário de 
bordo, mapa conceitual,etc.).

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
deverá ser assegurado que sua entrega, mediante justificativa, possa ser feita em prazo 
definido no calendário acadêmico.

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de 

§6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
especificidades dos estudantes bem como a integr
contexto do distanciamento social.

§ 7º A avaliação deverá ser global e qualitativa, cabendo aos Conselhos de Classe, no 
caso de cursos técnicos, e aos colegiados de curso, no caso de cursos de graduação, 
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ofertada em horários distintos desde que haja acordo entre todos os estud

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas poderão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e institucionais 
de conduta nos meios digitais,disponibilizadas no AVEA, para que os 
possam assistir a qualquertempo. 

§ 5º Atividades síncronas, como chats, aulas em tempo real, apresentação e defesa de 
trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), entre 
outras, que forem gravadas, devem ser real
pormeiodesoftwaresapropriadosedisponibilizadoscomlinkdeacessono módulo Turma 

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA, 
se antecedência mínima de 72 horas para início do prazo das atividades

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes 
para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, 
considerando as condições de logística e de pessoal do Campus, analisar a viabilidade 

como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial 
agendada, disponibilização da estrutura de informática do Campus
considerando as normativas e os protocolos da Organização Mundial da 

cia dos estudantes deve ser registrada mediante a 
entregadasatividadespropostasreferentesaoperíododarealizaçãodas atividades não 

Art. 7º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
suspensão das aulas presenciais deverá constar 
noplanodeatividades,assimcomodefinidonoArt.4º§3º.Talavaliação poderá ser realizada 
em momento posterior, em caso de retorno presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
ticipação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 

previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA.

§ 2º Visando evitar a sobrecarga aos estudantes, a coordenação de curso, juntamente 
centes, organizará o número, os instrumentos variados e a distribuição das 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares 
diversificadas(pesquisa,listadeexercícios,debateemfóruns,resenha, resumo, diário de 

o, mapa conceitual,etc.). 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
deverá ser assegurado que sua entrega, mediante justificativa, possa ser feita em prazo 
definido no calendário acadêmico. 

tividades avaliativas dos estudantes em planos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de sua adaptação. 

§6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se levar em conta as 
especificidades dos estudantes bem como a integração curricular, considerando o 
contexto do distanciamento social. 

§ 7º A avaliação deverá ser global e qualitativa, cabendo aos Conselhos de Classe, no 
caso de cursos técnicos, e aos colegiados de curso, no caso de cursos de graduação, 
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ofertada em horários distintos desde que haja acordo entre todos os estudantes e 

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas poderão ser gravadas, mediante 
éticas legais e institucionais 

de conduta nos meios digitais,disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes 

§ 5º Atividades síncronas, como chats, aulas em tempo real, apresentação e defesa de 
trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), entre 
outras, que forem gravadas, devem ser realizadas 
pormeiodesoftwaresapropriadosedisponibilizadoscomlinkdeacessono módulo Turma 

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA, 
se antecedência mínima de 72 horas para início do prazo das atividades. 

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes 
para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, 

, analisar a viabilidade 
por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial 

Campus, entre outros, 
Saúde(OMS). 

cia dos estudantes deve ser registrada mediante a 
atividades não 

durante o período de 
presenciais deverá constar 

noplanodeatividades,assimcomodefinidonoArt.4º§3º.Talavaliação poderá ser realizada 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
ticipação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 

previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA. 

§ 2º Visando evitar a sobrecarga aos estudantes, a coordenação de curso, juntamente 
centes, organizará o número, os instrumentos variados e a distribuição das 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e 
diversificadas(pesquisa,listadeexercícios,debateemfóruns,resenha, resumo, diário de 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
deverá ser assegurado que sua entrega, mediante justificativa, possa ser feita em prazo 

tividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 

se levar em conta as 
ação curricular, considerando o 

§ 7º A avaliação deverá ser global e qualitativa, cabendo aos Conselhos de Classe, no 
caso de cursos técnicos, e aos colegiados de curso, no caso de cursos de graduação, 



Pró

 

definir a situação de alunos, apontando sua progressão, sua progressão condicionada à 
recuperação parcial de conteúdos ou sua retenção.

§ 8º Cabe aos Conselhos de Classe, no caso de cursos técnicos, e aos colegiados de 
curso, no caso de cursos de graduação, com base na avali
relatórios sobre alunos em progressão condicionada. Os relatórios servirão de 
fundamentação para o prosseguimento dos estudos, devendo explicitar quais disciplinas 
e/ouconteúdos de disciplinas serão recuperados e indicando estratégia
recuperação a ser realizada.

§ 9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação 
de curso e da diretoria de ensino, organizar atividades de recuperação de conteúdos, 
tanto no período em curso como no subseq
de ensino- aprendizagem de forma equânime.

§10 Os primeiros 15 dias após o retorno das atividades letivas 
exclusivamente, às atividades de acolhimento, avaliação 
diagnósticaederecuperaçãodecont

Art. 8º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultosintegrados 
àEducaçãoProfissionaleTecnológica(EJA
concomitância e subsequência ao Ensino 
alinhadas àquelas estratégias 
ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as identidades 
educandos,bemcomoassingularidadesdessasmodalidadesdeensino, garantindo aos 
estudantes a reposição das atividades e a recuperação, quando necessário.

Art. 9º Caberá ao docente, à coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o 
NAPNE, avaliar permanentemente a implementação dos planos de estudos 
individualizados (PEI). Caso sejam identificadas dificu
estratégias de readequação dos referidos planos.

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso as necessidades específicas que dificultam ou 
inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs.

Art. 10 Os estudantes identificados como grupo de risco ou que residam com pessoas 
identificadas como grupo de risco poderão solicitar e 
exercício domiciliar, nos termos estabelecidos 
legais correlatos, em caso de retorno das atividades letivas presenciais.

Art. 11 As Coordenações Técnico
canal de comunicação permanente com 
ao atendimento acolhedor. Além disso, devem contribuir para a avaliação conjunta 
medianterelatosdosestudantes,entreoutrasformas
função das APNPs, contribuindo para a orientação 
seuacolhimento. 

 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA 
EDO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 12 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas deacordo 
comestasdiretrizes,serãoconsideradascomoefetivotrabalhoesc
cargahoráriatrabalhadaseráutilizadaparaasubstituiçãodecargahorária 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
de alunos, apontando sua progressão, sua progressão condicionada à 

conteúdos ou sua retenção. 

§ 8º Cabe aos Conselhos de Classe, no caso de cursos técnicos, e aos colegiados de 
curso, no caso de cursos de graduação, com base na avaliação docente, elaborar 
relatórios sobre alunos em progressão condicionada. Os relatórios servirão de 

prosseguimento dos estudos, devendo explicitar quais disciplinas 
conteúdos de disciplinas serão recuperados e indicando estratégias 

recuperação a ser realizada. 

§ 9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação 
de curso e da diretoria de ensino, organizar atividades de recuperação de conteúdos, 
tanto no período em curso como no subsequente, com o objetivo de assegurar condições 

aprendizagem de forma equânime. 

§10 Os primeiros 15 dias após o retorno das atividades letivas serão 
exclusivamente, às atividades de acolhimento, avaliação 
diagnósticaederecuperaçãodeconteúdoseobjetivosdeaprendizagem. 

Art. 8º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultosintegrados 
àEducaçãoProfissionaleTecnológica(EJA-EPT),bemcomodoscursos ofertados em 
concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as APNPs estejam 

nhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de 
ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as identidades 
educandos,bemcomoassingularidadesdessasmodalidadesdeensino, garantindo aos 

ção das atividades e a recuperação, quando necessário.

Art. 9º Caberá ao docente, à coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o 
NAPNE, avaliar permanentemente a implementação dos planos de estudos 
individualizados (PEI). Caso sejam identificadas dificuldades, deverão ser definidas 
estratégias de readequação dos referidos planos. 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso as necessidades específicas que dificultam ou 

a participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 10 Os estudantes identificados como grupo de risco ou que residam com pessoas 
identificadas como grupo de risco poderão solicitar e terão assegurado o regime de 
exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos institucionais e marcos 
legais correlatos, em caso de retorno das atividades letivas presenciais. 

Art. 11 As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos Campi deverão manter um 
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando 
ao atendimento acolhedor. Além disso, devem contribuir para a avaliação conjunta 
medianterelatosdosestudantes,entreoutrasformas–dasexperiências vivenciadas em 
função das APNPs, contribuindo para a orientação de estudantes e 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA 
EDO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 12 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas deacordo 
comestasdiretrizes,serãoconsideradascomoefetivotrabalhoescolarea 
cargahoráriatrabalhadaseráutilizadaparaasubstituiçãodecargahorária 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

522 

de alunos, apontando sua progressão, sua progressão condicionada à 

§ 8º Cabe aos Conselhos de Classe, no caso de cursos técnicos, e aos colegiados de 
ação docente, elaborar 

relatórios sobre alunos em progressão condicionada. Os relatórios servirão de 
prosseguimento dos estudos, devendo explicitar quais disciplinas 

de ensino para a 

§ 9º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação 
de curso e da diretoria de ensino, organizar atividades de recuperação de conteúdos, 

uente, com o objetivo de assegurar condições 

serão destinados, 
exclusivamente, às atividades de acolhimento, avaliação 

Art. 8º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultosintegrados 
EPT),bemcomodoscursos ofertados em 

se que as APNPs estejam 
recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de 

ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as identidades dos 
educandos,bemcomoassingularidadesdessasmodalidadesdeensino, garantindo aos 

ção das atividades e a recuperação, quando necessário. 

Art. 9º Caberá ao docente, à coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o 
NAPNE, avaliar permanentemente a implementação dos planos de estudos 

ldades, deverão ser definidas 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso as necessidades específicas que dificultam ou 

Art. 10 Os estudantes identificados como grupo de risco ou que residam com pessoas 
assegurado o regime de 

nos regulamentos institucionais e marcos 

deverão manter um 
nsáveis legais, visando 

ao atendimento acolhedor. Além disso, devem contribuir para a avaliação conjunta – 
dasexperiências vivenciadas em 

docentes e para 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA 

Art. 12 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas deacordo 



Pró

 

presencialconformelegislaçãovigente,bemcomoregulamentosde

Art. 13 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e 
ensino dos Campi, elaborar pla
das atividades presenciais, com especial 
atençãoaosestudantesquetiveramdificuldadesdeaprendizagem,
específicas, durante o período de realização 

Art. 14 No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes ações:

I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, 
estudantes e famílias como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social. Trata
contemplando espaços de escuta e compartilhamento de experiências vivenciadas 
período de distanciamento físico, incluindo atividades culturais, palestras informativas, 
explicitação de protocolos de saúde e de hi
aosestudantesingressantes, no sentido de desenvolver o sentimento de pertencimento à 
instituição; 

II - momento formativo para os servidores a respeito 
procedimentos que devem ser adotados no acolhimento, 
comintuitodesensibilizareinformarquantoaprocedimentosvoltados para a promoção da 
saúde da comunidadeescolar;

III - orientação aos estudantes para a realização das atividades 
práticas que não foram ofertadas sob a forma de APNPsdurante o período de suspensão 
das aulaspresenciais; 

IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das 
para subsidiar o planejamento de atividades 
período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e finalização dos estudos 
programados nos diferentes componentes curriculares 
realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 
acadêmica do estudante; 

V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária 
comunidadeacadêmica,conformenormaseprotocolosvigentes.

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos.

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs
seráaquelaexecutadaeregistradanoPlanodeDisciplina
consonância com o preconizado no § 7º do art.4º.

Art. 15 Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares, com a participaçã
diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 
definido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.

Parágrafoúnico.Ascoordenaçõesdecurso,juntamentecomdocentese a CoTP, apoiadas 
pelas direções de ensino dos 
organizaroutrasestratégiasdeatendimentodacargahorária,desde
prejuízos pedagógicos aosestudantes.

 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINASNO 
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presencialconformelegislaçãovigente,bemcomoregulamentosdeensino doIFRJ.

Art. 13 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e 
, elaborar planos de ações comatividades específicas para a retomada 

das atividades presenciais, com especial 
atençãoaosestudantesquetiveramdificuldadesdeaprendizagem,entre outras necessidades 
específicas, durante o período de realização das APNPs. 

s atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes ações:

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, 
estudantes e famílias como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 
distanciamento social. Trata-se de propiciar um tempo inicial para acolhida, 
contemplando espaços de escuta e compartilhamento de experiências vivenciadas 
período de distanciamento físico, incluindo atividades culturais, palestras informativas, 
explicitação de protocolos de saúde e de higiene. Especial atenção deve ser dada 

ingressantes, no sentido de desenvolver o sentimento de pertencimento à 

momento formativo para os servidores a respeito 
procedimentos que devem ser adotados no acolhimento, 

ensibilizareinformarquantoaprocedimentosvoltados para a promoção da 
saúde da comunidadeescolar; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades 
práticas que não foram ofertadas sob a forma de APNPsdurante o período de suspensão 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs 
para subsidiar o planejamento de atividades de revisão e recuperação dos conteúdos, no 
período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e finalização dos estudos 

gramados nos diferentes componentes curriculares dos cursos, bem como para 
realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária 
comunidadeacadêmica,conformenormaseprotocolosvigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs
seráaquelaexecutadaeregistradanoPlanodeDisciplina–APNPseno SIGAA, em 
consonância com o preconizado no § 7º do art.4º. 

Art. 15 Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação simultânea de docentes de 
diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 
definido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 

Parágrafoúnico.Ascoordenaçõesdecurso,juntamentecomdocentese a CoTP, apoiadas 
pelas direções de ensino dos Campi
organizaroutrasestratégiasdeatendimentodacargahorária,desdeque não acarretem 
prejuízos pedagógicos aosestudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINASNO 
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doIFRJ. 

das direções de 
nos de ações comatividades específicas para a retomada 

das atividades presenciais, com especial 
outras necessidades 

s atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes ações: 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, 
estudantes e famílias como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do 

propiciar um tempo inicial para acolhida, 
contemplando espaços de escuta e compartilhamento de experiências vivenciadas no 
período de distanciamento físico, incluindo atividades culturais, palestras informativas, 

giene. Especial atenção deve ser dada 
ingressantes, no sentido de desenvolver o sentimento de pertencimento à 

momento formativo para os servidores a respeito dos 
procedimentos que devem ser adotados no acolhimento, 

ensibilizareinformarquantoaprocedimentosvoltados para a promoção da 

orientação aos estudantes para a realização das atividades 
práticas que não foram ofertadas sob a forma de APNPsdurante o período de suspensão 

APNPs realizadas, 
revisão e recuperação dos conteúdos, no 

período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e finalização dos estudos 
cursos, bem como para 

realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs 
APNPseno SIGAA, em 

Art. 15 Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 
o simultânea de docentes de 

diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 

Parágrafoúnico.Ascoordenaçõesdecurso,juntamentecomdocentese a CoTP, apoiadas 
Campi, poderão 

não acarretem 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINASNO 



Pró

 

CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES 

Art. 16 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas e conteúdos, no todo ou 
em parte, previstos nos PPCs e que não podem ser ofertados de forma não p
durante o período de suspensão das atividades presenciais, desde que:

I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo 
ensino-aprendizagem aosestudantes;

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares
PPC; 

III. não com
previsto noPPC; 

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica 
unidades curriculares; 

Parágrafo único. O registro destas disciplinas e conteúdos a serem reorganizados será 
formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser 
referendada pela direção de ensino do 
PROEN. 

Art. 17 A reorganização prevista no artigo 16 poderá ocorrer dasseguintes formas:

I. adiamento de disciplinas e conteúdos, no todo ou em parte, que não 
puderem ser desenvolvidos de forma nãopresencial;

II. antecipação de disciplinas e conteúdos, no todo ou em parte,
outros períodos letivos, em substituição aoadiado;

III. autorização para que conteúdos complementares 
desenvolvidos posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio 
de atividadesextracurriculares.

IV. autorização, em caráter emergenc
requisitos a partir de análise e avaliação dos colegiados decurso.

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas e conteúdos, no todo ou em 
parte, em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não presencial.

Art. 18 No calendário acadêmico de graduação para 2020.1, 
novo período de ajustes de disciplinas.

Art. 19 A reorganização prevista nos artigos 16 e 17, 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos.

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do IFRJ garantir o 
acesso dos alunos ao SIGAA para o módulo da

Art. 21 É de responsabilidade da Reitoria do IFRJ garantir acapacitação inicial e 
permanente de docentes e estudantes para o desenvolvimento das APNPs, sendo a 
capacitação inicial uma condição para 

§ 1º A capacitação a distância será organizada e ofertada pela Diretoria Adjunta de 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 16 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas e conteúdos, no todo ou 
em parte, previstos nos PPCs e que não podem ser ofertados de forma não p
durante o período de suspensão das atividades presenciais, desde que: 

não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo 
aprendizagem aosestudantes; 

não altere a carga horária dos componentes curriculares

não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso 

não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica 

Parágrafo único. O registro destas disciplinas e conteúdos a serem reorganizados será 
formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser 
referendada pela direção de ensino do Campus, apensada ao PPC e encaminhada à 

. 17 A reorganização prevista no artigo 16 poderá ocorrer dasseguintes formas:

adiamento de disciplinas e conteúdos, no todo ou em parte, que não 
puderem ser desenvolvidos de forma nãopresencial; 

antecipação de disciplinas e conteúdos, no todo ou em parte,
outros períodos letivos, em substituição aoadiado; 

autorização para que conteúdos complementares 
desenvolvidos posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio 
de atividadesextracurriculares. 

autorização, em caráter emergencial, para quebra de 
requisitos a partir de análise e avaliação dos colegiados decurso. 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas e conteúdos, no todo ou em 

rte, em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não presencial.

Art. 18 No calendário acadêmico de graduação para 2020.1, serádisponibilizado um 
novo período de ajustes de disciplinas. 

Art. 19 A reorganização prevista nos artigos 16 e 17, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 20 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do IFRJ garantir o 
acesso dos alunos ao SIGAA para o módulo da Turma Virtual. 

Art. 21 É de responsabilidade da Reitoria do IFRJ garantir acapacitação inicial e 
permanente de docentes e estudantes para o desenvolvimento das APNPs, sendo a 
capacitação inicial uma condição para a implementação das atividades nãopresenciais.

§ 1º A capacitação a distância será organizada e ofertada pela Diretoria Adjunta de 
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PRESENCIAIS 

Art. 16 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas e conteúdos, no todo ou 
em parte, previstos nos PPCs e que não podem ser ofertados de forma não presencial, 

não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de 

não altere a carga horária dos componentes curricularesprevista no 

prometa a identidade do curso e o perfil do egresso 

não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das 

Parágrafo único. O registro destas disciplinas e conteúdos a serem reorganizados será 
formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser 

, apensada ao PPC e encaminhada à 

. 17 A reorganização prevista no artigo 16 poderá ocorrer dasseguintes formas: 

adiamento de disciplinas e conteúdos, no todo ou em parte, que não 

antecipação de disciplinas e conteúdos, no todo ou em parte, de 

autorização para que conteúdos complementares sejam 
desenvolvidos posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio 

ial, para quebra de pré- 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas e conteúdos, no todo ou em 

rte, em virtude da impossibilidade de serem realizadas de forma não presencial. 

disponibilizado um 

excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos. 

Art. 20 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do IFRJ garantir o 

Art. 21 É de responsabilidade da Reitoria do IFRJ garantir acapacitação inicial e 
permanente de docentes e estudantes para o desenvolvimento das APNPs, sendo a 

nãopresenciais. 

§ 1º A capacitação a distância será organizada e ofertada pela Diretoria Adjunta de 
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Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).

§ 2º Os Campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem necessárias a
desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações pedagógicas 
institucionais e normativas legais correlatas.

Art. 22 Os servidores do IFRJ que utilizarem o recurso da gravação 
videoaulasoufizeremtransmissõessíncronas

- durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus 
direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 
de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da
demais legislações correlatas.

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e de voz, 
mediante a seguinte orientação disponibilizada em t
material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou 
divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou quevierem a ser 
desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorizaç
do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”

Art. 23 No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o atendimento ao 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulame
Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 
Escola-Empresa (COIEE). 

Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos cursos, 
pelas direções de ensino e pelo cole

 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).

poderão organizar outras capacitações que se fizerem necessárias a
desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações pedagógicas 
institucionais e normativas legais correlatas. 

Art. 22 Os servidores do IFRJ que utilizarem o recurso da gravação 
videoaulasoufizeremtransmissõessíncronas-comolivesouwebinários 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus 
direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 
de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da
demais legislações correlatas. 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e de voz, 
mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: 
material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou 
divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou quevierem a ser 
desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de seu autor e 
do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”

Art. 23 No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o atendimento ao 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 
 

Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos cursos, 
pelas direções de ensino e pelo colegiado do Campus ou, caso necessário, pela PROEN.

RiodeJaneiro, de 
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Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN). 

poderão organizar outras capacitações que se fizerem necessárias ao 
desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações pedagógicas 

Art. 22 Os servidores do IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 

durante o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus 
direitos individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 
de fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e de voz, 

odos os materiais: “Este é um 
material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou 
divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou quevierem a ser 

ão expressa de seu autor e 
do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes”. 

Art. 23 No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o atendimento ao 
ntação específica junto à 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 

Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos cursos, 
ou, caso necessário, pela PROEN. 

de 2020. 
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ANEXO I 

 

1. IDENTIFICAÇÃO

CURSO: 

COMPONENTE CURRICULAR: 

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA:

NOME E CONTATO DO DOCENTE:

2. METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS ETECNOLÓGICOS

 

Descrição das metodologias (leitura, resolução de 
exercícios, questionários, elaboração de textos, pesquisa, 
resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, jogos 
virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, 
filmes, documentários, podcasts, quizzes...) destinadas à 
aprendizagem de cada conteúdo. Neste campo é 
imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de 
maneira clara e objetiva, trazendo informações 
queauxiliem/facilitemacompreensãodoqueestásendosolicitado.
Destacamos também a importância de utilizar variados 
instrumentos, inclusive produções didáticas do próprio 
docente, como vídeoaulas, mapas mentais, 
orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, 
buscando adaptar os conteúdos para estudoremoto.

 

CONTEÚD
O 

OBJETIVO 
DE 

APRENDIZAG
EM 

RELACIONA
DO 

ATIVIDAD
E E 
FORMAS 
DE
INTERAÇ
ÃO

Descrição dos Identificação do Identificação 
da 

conteúdos a objetivo de atividade a ser

Serem aprendizagem 
que o 

desenvolvida e 
a 

estudados no conteúdo busca forma de

Respectivo desenvolver mediação (ex.:

Período  chat, aula 
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ANEXO I – PLANO DE DISCIPLINA – APNP

IDENTIFICAÇÃO 

TURMA: ANO/SEMESTRE LETIVO:

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: CARGA HORÁRIA TOTAL DAS APNPs:

NOME E CONTATO DO DOCENTE: 

METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS ETECNOLÓGICOS

Descrição das metodologias (leitura, resolução de 
questionários, elaboração de textos, pesquisa, 

resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, jogos 
virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, 
filmes, documentários, podcasts, quizzes...) destinadas à 

conteúdo. Neste campo é 
imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de 
maneira clara e objetiva, trazendo informações 
queauxiliem/facilitemacompreensãodoqueestásendosolicitado.
Destacamos também a importância de utilizar variados 

usive produções didáticas do próprio 
docente, como vídeoaulas, mapas mentais, textos 
orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, 

conteúdos para estudoremoto. 

ATIVIDAD
E E 
FORMAS 
DE 
INTERAÇ
ÃO 

CARGA 
HORÁRIA 
DA APNPs 

CARGA 
HORÁRIA 

PARA 
ORIENTAÇÕ

ES AO 
ESTUDANTE 

SOBRE A 
APNP

Identificação Identificação da 
carga 

Identificação da

atividade a ser horária de aulas carga horária

desenvolvida e correspondente aos destinada ao

forma de conteúdos e 
objetivos 

atendimento ao

mediação (ex.: de aprendizagem a aluno com relação 
à 

chat, aula serem APNP proposta.
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APNP 

ANO/SEMESTRE LETIVO: 

CARGA HORÁRIA TOTAL DAS APNPs: 

METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS ETECNOLÓGICOS 

CARGA 
HORÁRIA 

PARA 
ORIENTAÇÕ

ES AO 
ESTUDANTE 

SOBRE A 
APNP 

REGISTRO DE 
PARTICIPAÇÃ

O DOS 
ESTUDANTES 

Identificação da Inferida a partir da 

carga horária realização das 

destinada ao atividades 
entregues 

atendimento ao (por meio digital 
durante 

aluno com relação o período de 
suspensão 

APNP proposta. das aulas ou ao 
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virtual,

  lista de

  exercícios, etc)

 

3. CONTEÚDO REFERENCIADO ECRONOGRAMA

 

Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será 
atribuída mediante a realização das atividades propostas.

 

4. AVALIAÇÃO 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio 
(Exemplos: Texto dissertativo a ser enviado até o dia
resenha sobre o capítulo do livro e enviar para o email do 
professor até o dia  /  ; Responder ao questionário disponível no 
link até o dia   /   , etc).   Importante destacar que as avaliações 
devem seguir as orientações presentes nos regulamentos 
institucionais e demais normativaslegais.

 

5. ATENDIMENTO AOSESTUDANTES

Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes 
sociais, enquetes, chats, e-
com definição de dias e horários específicos.

 

6. OBSERVAÇÕES 

Demais informações que julgar relevante.
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virtual, desenvolvidos 

lista de   

exercícios, etc)   

CONTEÚDO REFERENCIADO ECRONOGRAMA 

Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será 
atribuída mediante a realização das atividades propostas. 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio 
Texto dissertativo a ser enviado até o dia / ; Elaborar 

resenha sobre o capítulo do livro e enviar para o email do 
; Responder ao questionário disponível no 

, etc).   Importante destacar que as avaliações 
seguir as orientações presentes nos regulamentos 

institucionais e demais normativaslegais. 

ATENDIMENTO AOSESTUDANTES 

Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes 
-mails, grupo de whatsapp, entre outros) 

inição de dias e horários específicos. 

Demais informações que julgar relevante. 
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final, 

com apresentação 

digital ou física) 
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ANEXO XII – CREAL - C

 

Encaminhamentos da Reunião Extraordinária do Colegiado de Farmácia

18 JUNHO de 2020 

Início: 15 h 08 min 

Término: 16 h 58 min 

Duração: 1h56min 

 

Encaminhamentos: Os professores farão um parecer sobre a possibilidade de suas 
disciplinas serem ofertadas de forma 100% remota, com base no estudo já realizado de 
mapeamento de cenário Disciplina/
metodologia SWOT. O parecer será encaminhado para aprovação no colegiado. Para as 
disciplinas que não puderem ser ofertadas de modo 100% remoto, verificar
possibilidade de adiantar a oferta da parte teórica 
prática a posteriori, conforme instrução institucional;

O colegiado fará um estudo minucioso sobre a situação dos alunos formandos do ano de 
2020 (2020.1 e 2020.2) para possibilitar a oferta de disciplinas que esteja
forma remota. 

 

Análise das questões encaminhadas pela PROEN, abaixo:

1) Validaremos a carga horária das APNP como efetivo trabalho escolar?

O Colegiado é favorável à validação da carga horária das APNP. Pretende
disciplinas teórico-práticas, sem alteração do PPC, com ofertas de aulas apenas 
modalidade remota. A aprovação da flexibilização será feita em colegiado de curso, mas 
o grupo entendeu pela necessidade de uma Instrução de Serviço da PROEN e que 
respalde esse trabalho. De acordo com o parágrafo 4 Portaria MEC 544/2020, que diz: 

§ 4º A aplicação da substituição de práticas profissionais ou de práticas que exijam 
laboratórios especializados, de que trata o § 3º, deve constar de planos de trabalhos 
específicos, aprovados, no âmbito institucional, pelos colegiados de cursos e apensados 
ao projeto pedagógico do curso.

 

2) Em caso positivo, qual a porcentagem pedagogicamente aceita para validação? 
E esta porcentagem será computada sobre a carga horária total do curso ou da 
carga horária de cada disciplina?

Essa questão não deve ser entendida na totalidade do curso, pois pode acarretar em 
alteração do seu PPC. Esse percentual deve ser feito dentro da excepcionalidade do 
semestre programado, sendo assim, se forem feitos dois s
deverão ser calculados sobre as disciplinas envolvidas e não sobre a carga horária do 
curso. 

Na opinião do Colegiado, dado à pluralidade do curso de Farmácia e as especificidades 
de cada disciplina, a validade da carga horária 
E em se tratando de disciplinas puramente teóricas, é possível o oferecimento de 100% 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

Contribuições do Colegiado de Farmácia 

Encaminhamentos da Reunião Extraordinária do Colegiado de Farmácia

Encaminhamentos: Os professores farão um parecer sobre a possibilidade de suas 
disciplinas serem ofertadas de forma 100% remota, com base no estudo já realizado de 
mapeamento de cenário Disciplina/Professor para o ensino remoto através de 
metodologia SWOT. O parecer será encaminhado para aprovação no colegiado. Para as 
disciplinas que não puderem ser ofertadas de modo 100% remoto, verificar
possibilidade de adiantar a oferta da parte teórica da disciplina de forma remota e a parte 
prática a posteriori, conforme instrução institucional; 

O colegiado fará um estudo minucioso sobre a situação dos alunos formandos do ano de 
2020 (2020.1 e 2020.2) para possibilitar a oferta de disciplinas que esteja

Análise das questões encaminhadas pela PROEN, abaixo: 

1) Validaremos a carga horária das APNP como efetivo trabalho escolar?

O Colegiado é favorável à validação da carga horária das APNP. Pretende
práticas, sem alteração do PPC, com ofertas de aulas apenas 

modalidade remota. A aprovação da flexibilização será feita em colegiado de curso, mas 
o grupo entendeu pela necessidade de uma Instrução de Serviço da PROEN e que 

e acordo com o parágrafo 4 Portaria MEC 544/2020, que diz: 

§ 4º A aplicação da substituição de práticas profissionais ou de práticas que exijam 
laboratórios especializados, de que trata o § 3º, deve constar de planos de trabalhos 

o âmbito institucional, pelos colegiados de cursos e apensados 
ao projeto pedagógico do curso. 

2) Em caso positivo, qual a porcentagem pedagogicamente aceita para validação? 
E esta porcentagem será computada sobre a carga horária total do curso ou da 
carga horária de cada disciplina? 

Essa questão não deve ser entendida na totalidade do curso, pois pode acarretar em 
alteração do seu PPC. Esse percentual deve ser feito dentro da excepcionalidade do 
semestre programado, sendo assim, se forem feitos dois semestres em apena um, os 75% 
deverão ser calculados sobre as disciplinas envolvidas e não sobre a carga horária do 

Na opinião do Colegiado, dado à pluralidade do curso de Farmácia e as especificidades 
de cada disciplina, a validade da carga horária deve ser computada para cada disciplina. 
E em se tratando de disciplinas puramente teóricas, é possível o oferecimento de 100% 
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Encaminhamentos da Reunião Extraordinária do Colegiado de Farmácia 

Encaminhamentos: Os professores farão um parecer sobre a possibilidade de suas 
disciplinas serem ofertadas de forma 100% remota, com base no estudo já realizado de 

Professor para o ensino remoto através de 
metodologia SWOT. O parecer será encaminhado para aprovação no colegiado. Para as 
disciplinas que não puderem ser ofertadas de modo 100% remoto, verificar-se-á a 

da disciplina de forma remota e a parte 

O colegiado fará um estudo minucioso sobre a situação dos alunos formandos do ano de 
2020 (2020.1 e 2020.2) para possibilitar a oferta de disciplinas que estejam pendentes de 

1) Validaremos a carga horária das APNP como efetivo trabalho escolar? 

O Colegiado é favorável à validação da carga horária das APNP. Pretende-se flexibilizar 
práticas, sem alteração do PPC, com ofertas de aulas apenas 

modalidade remota. A aprovação da flexibilização será feita em colegiado de curso, mas 
o grupo entendeu pela necessidade de uma Instrução de Serviço da PROEN e que 

e acordo com o parágrafo 4 Portaria MEC 544/2020, que diz:  

§ 4º A aplicação da substituição de práticas profissionais ou de práticas que exijam 
laboratórios especializados, de que trata o § 3º, deve constar de planos de trabalhos 

o âmbito institucional, pelos colegiados de cursos e apensados 

2) Em caso positivo, qual a porcentagem pedagogicamente aceita para validação? 
E esta porcentagem será computada sobre a carga horária total do curso ou da 

Essa questão não deve ser entendida na totalidade do curso, pois pode acarretar em 
alteração do seu PPC. Esse percentual deve ser feito dentro da excepcionalidade do 

emestres em apena um, os 75% 
deverão ser calculados sobre as disciplinas envolvidas e não sobre a carga horária do 

Na opinião do Colegiado, dado à pluralidade do curso de Farmácia e as especificidades 
deve ser computada para cada disciplina. 

E em se tratando de disciplinas puramente teóricas, é possível o oferecimento de 100% 
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da carga horária através do cumprimento de metas para a disciplina, levando
consideração as atividades elencadas pelo profe
estudos, pequenos vídeos, listas de exercícios, fóruns, etc. O professor de algumas 
disciplinas teórico-práticas, em alguns casos, o componente prático poderá ser 
substituído por outro tipo de atividade remota, como p.
possibilitando a validação. Entretanto, algumas disciplinas puramente práticas ou que 
apresentem componentes práticos que não podem ser substituídos por outro tipo de 
atividade (como disciplinas específicas da atuação profissional do fa
deverão ser analisadas e discutidas, com parecer do professor e do colegiado, de forma, 
que o não oferecimento das mesmas, neste momento excepcional, não prejudique o 
aluno. 

Num ensino remoto, não se pode esperar que, p. exemplo, uma disciplina
horária de 54h exija que o aluno fique 3h semanais participando de atividade síncrona, 
considerando a rotina de casa de aluno e professor, além da disponibilidade de recursos 
tecnológicos para atividades síncronas.

Sendo assim, a validação da ca
conteúdo programático e mensuração de metas cumpridas pelos discentes dentro da 
proposta de cada professor.

 

3) De que forma podemos garantir a reposição integral das APNP para os 
estudantes que não tiverem acesso?

Tudo será pensado de acordo com a resposta dos alunos ao questionário. Foram algumas 
propostas apresentadas pelos professores: disponibilização de apostilas, roteiros em 
PDF, podendo as mesmas serem impressas no campus, ou facilmente acessadas 
alunos; sugestão de contato com a Reitoria para que a mesma veja a possibilidade de 
parceria com empresas de telefonia, visando o oferecimento de pacotes de dados de 
internet para alunos que não tenham acesso. Foi ressaltado ainda que a garantia não 
ser com relação à reposição, mas sim, garantia ao acesso de todos, e que isso, deve ser 
função de uma instância maior, da Instituição como um todo e do Governo.

 

4) Atividades práticas e estágios podem ser viabilizados de forma remota?

No caso do curso de Farmácia, os estágios são externos, o grupo entendeu que no início 
da pandemia os estágios deveriam ser suspensos, em virtude, da inviabilidade de serem 
oferecidos de maneira remota. Além disso, a manutenção de estágios presenciais expõe 
o aluno aos riscos de contágio, seja no trajeto, ou no próprio local do estágio. Vale 
lembrar que logo no início da pandemia, a Reitoria enviou um ofício no qual 
recomendava que os alunos fossem dispensados dos estágios. Foi sugerido possível 
redução da carga horária de estágio desses alunos concluintes, entretanto, de acordo com 
a Medida Provisória Portaria MS 492, esta redução ainda está em vigor, que a medida 
permite que os alunos possam se formar com 75% da carga horária de estágio cumprida. 

Foi levantada a importância do direito de escolha dos estudantes mediante à reabertura 
dos locais de estágio, dessa forma, simplesmente suspender os estágios pode prejudicar 
estudantes concluintes ou que ainda estejam concorrendo a bolsas em estágios 
remunerados. É essencial que
orientado quanto aos potenciais riscos da exposição.

A Portaria 544 de 16 de junho de 2020 diz que no que se refere às práticas profissionais 
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da carga horária através do cumprimento de metas para a disciplina, levando
consideração as atividades elencadas pelo professor, disponibilização de roteiros de 
estudos, pequenos vídeos, listas de exercícios, fóruns, etc. O professor de algumas 

práticas, em alguns casos, o componente prático poderá ser 
substituído por outro tipo de atividade remota, como p. ex., vídeo, também 
possibilitando a validação. Entretanto, algumas disciplinas puramente práticas ou que 
apresentem componentes práticos que não podem ser substituídos por outro tipo de 
atividade (como disciplinas específicas da atuação profissional do fa
deverão ser analisadas e discutidas, com parecer do professor e do colegiado, de forma, 
que o não oferecimento das mesmas, neste momento excepcional, não prejudique o 

Num ensino remoto, não se pode esperar que, p. exemplo, uma disciplina
horária de 54h exija que o aluno fique 3h semanais participando de atividade síncrona, 
considerando a rotina de casa de aluno e professor, além da disponibilidade de recursos 
tecnológicos para atividades síncronas. 

Sendo assim, a validação da carga horária pode ser feita através do cumprimento do 
conteúdo programático e mensuração de metas cumpridas pelos discentes dentro da 
proposta de cada professor. 

3) De que forma podemos garantir a reposição integral das APNP para os 
rem acesso? 

Tudo será pensado de acordo com a resposta dos alunos ao questionário. Foram algumas 
propostas apresentadas pelos professores: disponibilização de apostilas, roteiros em 
PDF, podendo as mesmas serem impressas no campus, ou facilmente acessadas 
alunos; sugestão de contato com a Reitoria para que a mesma veja a possibilidade de 
parceria com empresas de telefonia, visando o oferecimento de pacotes de dados de 
internet para alunos que não tenham acesso. Foi ressaltado ainda que a garantia não 
ser com relação à reposição, mas sim, garantia ao acesso de todos, e que isso, deve ser 
função de uma instância maior, da Instituição como um todo e do Governo.

4) Atividades práticas e estágios podem ser viabilizados de forma remota?

o de Farmácia, os estágios são externos, o grupo entendeu que no início 
da pandemia os estágios deveriam ser suspensos, em virtude, da inviabilidade de serem 
oferecidos de maneira remota. Além disso, a manutenção de estágios presenciais expõe 

iscos de contágio, seja no trajeto, ou no próprio local do estágio. Vale 
lembrar que logo no início da pandemia, a Reitoria enviou um ofício no qual 
recomendava que os alunos fossem dispensados dos estágios. Foi sugerido possível 

e estágio desses alunos concluintes, entretanto, de acordo com 
a Medida Provisória Portaria MS 492, esta redução ainda está em vigor, que a medida 
permite que os alunos possam se formar com 75% da carga horária de estágio cumprida. 

ncia do direito de escolha dos estudantes mediante à reabertura 
dos locais de estágio, dessa forma, simplesmente suspender os estágios pode prejudicar 
estudantes concluintes ou que ainda estejam concorrendo a bolsas em estágios 
remunerados. É essencial que cada caso seja analisado e que o aluno esteja bem 
orientado quanto aos potenciais riscos da exposição. 

A Portaria 544 de 16 de junho de 2020 diz que no que se refere às práticas profissionais 
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da carga horária através do cumprimento de metas para a disciplina, levando-se em 
ssor, disponibilização de roteiros de 

estudos, pequenos vídeos, listas de exercícios, fóruns, etc. O professor de algumas 
práticas, em alguns casos, o componente prático poderá ser 

ex., vídeo, também 
possibilitando a validação. Entretanto, algumas disciplinas puramente práticas ou que 
apresentem componentes práticos que não podem ser substituídos por outro tipo de 
atividade (como disciplinas específicas da atuação profissional do farmacêutico) 
deverão ser analisadas e discutidas, com parecer do professor e do colegiado, de forma, 
que o não oferecimento das mesmas, neste momento excepcional, não prejudique o 

Num ensino remoto, não se pode esperar que, p. exemplo, uma disciplina com carga 
horária de 54h exija que o aluno fique 3h semanais participando de atividade síncrona, 
considerando a rotina de casa de aluno e professor, além da disponibilidade de recursos 

rga horária pode ser feita através do cumprimento do 
conteúdo programático e mensuração de metas cumpridas pelos discentes dentro da 

3) De que forma podemos garantir a reposição integral das APNP para os 

Tudo será pensado de acordo com a resposta dos alunos ao questionário. Foram algumas 
propostas apresentadas pelos professores: disponibilização de apostilas, roteiros em 
PDF, podendo as mesmas serem impressas no campus, ou facilmente acessadas pelos 
alunos; sugestão de contato com a Reitoria para que a mesma veja a possibilidade de 
parceria com empresas de telefonia, visando o oferecimento de pacotes de dados de 
internet para alunos que não tenham acesso. Foi ressaltado ainda que a garantia não deve 
ser com relação à reposição, mas sim, garantia ao acesso de todos, e que isso, deve ser 
função de uma instância maior, da Instituição como um todo e do Governo. 

4) Atividades práticas e estágios podem ser viabilizados de forma remota? 

o de Farmácia, os estágios são externos, o grupo entendeu que no início 
da pandemia os estágios deveriam ser suspensos, em virtude, da inviabilidade de serem 
oferecidos de maneira remota. Além disso, a manutenção de estágios presenciais expõe 

iscos de contágio, seja no trajeto, ou no próprio local do estágio. Vale 
lembrar que logo no início da pandemia, a Reitoria enviou um ofício no qual 
recomendava que os alunos fossem dispensados dos estágios. Foi sugerido possível 

e estágio desses alunos concluintes, entretanto, de acordo com 
a Medida Provisória Portaria MS 492, esta redução ainda está em vigor, que a medida 
permite que os alunos possam se formar com 75% da carga horária de estágio cumprida.  

ncia do direito de escolha dos estudantes mediante à reabertura 
dos locais de estágio, dessa forma, simplesmente suspender os estágios pode prejudicar 
estudantes concluintes ou que ainda estejam concorrendo a bolsas em estágios 

cada caso seja analisado e que o aluno esteja bem 

A Portaria 544 de 16 de junho de 2020 diz que no que se refere às práticas profissionais 
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de estágios ou às práticas que exijam laboratórios especializad
substituição de que trata o caput deve obedecer às Diretrizes Nacionais Curriculares 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.

 

5) É possível, diante de parte da exclusão digital de um número considerável de 
alunos, validar atividades síncronas?

O grupo apontou que haverá uma dificuldade em validar atividades síncronas, uma vez 
que uma considerável parte dos alunos poderão não acompanhar essas 
devido a várias questões que se incluem a não disponibilidade de recursos (internet, 
computador, etc.). Houve um consenso dos professores de que a maioria também vai 
trabalhar com atividades assíncronas, devido a rotina de casa, muitos possuem 
entendem que as atividades síncronas irão prejudicar aqueles alunos que não poderão ter 
acesso. O grupo sugeriu a utilização das funcionalidades do Sigaa para carregar 
documentos, vídeos e que não consomem a rede do aluno. Em conclusão, o grupo 
entendeu que há uma grande dificuldade em validar atividades síncronas e que deve
priorizar as atividades assíncronas.

 

6) De que forma podemos aferir a frequência?

O grupo entendeu que o mais importante não é aferir a frequência, mas sim o 
cumprimento das atividades propostas pelo professor. Foi citado exemplo de se ter um 
roteiro de estudo, com exercícios, estudos de caso, atividades de estudo diversas, fóruns 
e que o cumprimento das metas destas atividades com o acompanhamento da evolução 
do aluno é que que contabilizaria as horas de dedicação à disciplina, que podem ser 
validadas em até 100% de sua carga horária, dependendo da característica da disciplina. 
Foi assinalada a importância de o professor acompanhar o andamento dos estudos do 
aluno, através da participação em fóruns, realização de atividades, participação em 
grupo do Whatsaap, ou seja, mesmo se a disciplina for 100% assíncrona, é necessário o 
acompanhamento da evolução do aluno.

Uma sugestão por exemplo:

1. Desenvolvimento das atividades 

2. Participação em fóruns de dúvidas 

3. Trabalhos ou projetos escritos 

4. Avaliações – X% da carga horária

5. Encontro síncrono – deve ser gravado e disponibilizado para os alunos, a frequênci
facultada aos que puderem participar.

 

7) É possível a reorganização da oferta de disciplinas previstas no PPC e que não 
podem ser ofertadas de forma remota?

O grupo entende que SIM, as disciplinas 100% práticas e que não são do âmbito da 
atuação do farmacêutico poderá ser adiadas, para tanto haverá um estudo a ser realizado 
pelo colegiado e pelo professor. O grupo entendeu também que as disciplinas teórico
práticas que estão no último ano ou que podem impedir a formatura de algum aluno 
deverão ser estudadas para verificar as possíveis possibilidades de oferta remota para 
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de estágios ou às práticas que exijam laboratórios especializados, a aplicação da 
substituição de que trata o caput deve obedecer às Diretrizes Nacionais Curriculares 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a substituição 
daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE. 

, diante de parte da exclusão digital de um número considerável de 
alunos, validar atividades síncronas? 

O grupo apontou que haverá uma dificuldade em validar atividades síncronas, uma vez 
que uma considerável parte dos alunos poderão não acompanhar essas 
devido a várias questões que se incluem a não disponibilidade de recursos (internet, 
computador, etc.). Houve um consenso dos professores de que a maioria também vai 
trabalhar com atividades assíncronas, devido a rotina de casa, muitos possuem 
entendem que as atividades síncronas irão prejudicar aqueles alunos que não poderão ter 
acesso. O grupo sugeriu a utilização das funcionalidades do Sigaa para carregar 
documentos, vídeos e que não consomem a rede do aluno. Em conclusão, o grupo 

tendeu que há uma grande dificuldade em validar atividades síncronas e que deve
priorizar as atividades assíncronas. 

6) De que forma podemos aferir a frequência? 

O grupo entendeu que o mais importante não é aferir a frequência, mas sim o 
s atividades propostas pelo professor. Foi citado exemplo de se ter um 

roteiro de estudo, com exercícios, estudos de caso, atividades de estudo diversas, fóruns 
e que o cumprimento das metas destas atividades com o acompanhamento da evolução 

que contabilizaria as horas de dedicação à disciplina, que podem ser 
validadas em até 100% de sua carga horária, dependendo da característica da disciplina. 
Foi assinalada a importância de o professor acompanhar o andamento dos estudos do 

a participação em fóruns, realização de atividades, participação em 
grupo do Whatsaap, ou seja, mesmo se a disciplina for 100% assíncrona, é necessário o 
acompanhamento da evolução do aluno. 

Uma sugestão por exemplo: 

1. Desenvolvimento das atividades – 25% da carga horária 

2. Participação em fóruns de dúvidas – X % da carga horária 

3. Trabalhos ou projetos escritos – X % da carga horária 

X% da carga horária 

deve ser gravado e disponibilizado para os alunos, a frequênci
facultada aos que puderem participar. 

7) É possível a reorganização da oferta de disciplinas previstas no PPC e que não 
podem ser ofertadas de forma remota? 

O grupo entende que SIM, as disciplinas 100% práticas e que não são do âmbito da 
atuação do farmacêutico poderá ser adiadas, para tanto haverá um estudo a ser realizado 
pelo colegiado e pelo professor. O grupo entendeu também que as disciplinas teórico

ticas que estão no último ano ou que podem impedir a formatura de algum aluno 
deverão ser estudadas para verificar as possíveis possibilidades de oferta remota para 
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os, a aplicação da 
substituição de que trata o caput deve obedecer às Diretrizes Nacionais Curriculares 

CNE, ficando vedada a substituição 

, diante de parte da exclusão digital de um número considerável de 

O grupo apontou que haverá uma dificuldade em validar atividades síncronas, uma vez 
que uma considerável parte dos alunos poderão não acompanhar essas atividades, 
devido a várias questões que se incluem a não disponibilidade de recursos (internet, 
computador, etc.). Houve um consenso dos professores de que a maioria também vai 
trabalhar com atividades assíncronas, devido a rotina de casa, muitos possuem filhos e 
entendem que as atividades síncronas irão prejudicar aqueles alunos que não poderão ter 
acesso. O grupo sugeriu a utilização das funcionalidades do Sigaa para carregar 
documentos, vídeos e que não consomem a rede do aluno. Em conclusão, o grupo 

tendeu que há uma grande dificuldade em validar atividades síncronas e que deve-se 

O grupo entendeu que o mais importante não é aferir a frequência, mas sim o 
s atividades propostas pelo professor. Foi citado exemplo de se ter um 

roteiro de estudo, com exercícios, estudos de caso, atividades de estudo diversas, fóruns 
e que o cumprimento das metas destas atividades com o acompanhamento da evolução 

que contabilizaria as horas de dedicação à disciplina, que podem ser 
validadas em até 100% de sua carga horária, dependendo da característica da disciplina. 
Foi assinalada a importância de o professor acompanhar o andamento dos estudos do 

a participação em fóruns, realização de atividades, participação em 
grupo do Whatsaap, ou seja, mesmo se a disciplina for 100% assíncrona, é necessário o 

deve ser gravado e disponibilizado para os alunos, a frequência é 

7) É possível a reorganização da oferta de disciplinas previstas no PPC e que não 

O grupo entende que SIM, as disciplinas 100% práticas e que não são do âmbito da 
atuação do farmacêutico poderá ser adiadas, para tanto haverá um estudo a ser realizado 
pelo colegiado e pelo professor. O grupo entendeu também que as disciplinas teórico-

ticas que estão no último ano ou que podem impedir a formatura de algum aluno 
deverão ser estudadas para verificar as possíveis possibilidades de oferta remota para 
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não prejudicar os alunos que iriam se formar em 2020.

 

8) Questões legais e de segurança da

Considerando que as APNP devem ser registradas, atividades como aulas, 
avaliações, etc, devem estar vinculadas a uma plataforma (SIGAA, Moodle, Google 
Classroom, etc). Esse registro ainda irá auxiliar a contabilização da frequência do aluno. 
Outro ponto importante é a questão de direitos autorais de livros em pdf, imagens e 
vídeos. A exposição da imagem do professor durante uma aula e a indevida divulgação 
pode gerar problemas, como p. ex. assédio e perseguição política, o que exige um 
cuidado ainda maior com o meio onde será disponibilizado esse material e o público que 
terá acesso a esse conteúdo. Foi sugerido recorrer à TI sobre maneiras de blindar 
possível pirataria do material oferecido. É necessário também um cuidado com veículos 
informais, como redes sociais (WhatsApp, Facebook, etc) por onde o material possa 
eventualmente ser disponibilizado. Diante do exposto, é importante que a minuta aponte 
o veículo oficial por onde será feita a disponibilização dos materiais. 
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não prejudicar os alunos que iriam se formar em 2020. 

8) Questões legais e de segurança das APNP: 

Considerando que as APNP devem ser registradas, atividades como aulas, 
avaliações, etc, devem estar vinculadas a uma plataforma (SIGAA, Moodle, Google 
Classroom, etc). Esse registro ainda irá auxiliar a contabilização da frequência do aluno. 

ponto importante é a questão de direitos autorais de livros em pdf, imagens e 
vídeos. A exposição da imagem do professor durante uma aula e a indevida divulgação 
pode gerar problemas, como p. ex. assédio e perseguição política, o que exige um 

maior com o meio onde será disponibilizado esse material e o público que 
terá acesso a esse conteúdo. Foi sugerido recorrer à TI sobre maneiras de blindar 
possível pirataria do material oferecido. É necessário também um cuidado com veículos 

o redes sociais (WhatsApp, Facebook, etc) por onde o material possa 
eventualmente ser disponibilizado. Diante do exposto, é importante que a minuta aponte 
o veículo oficial por onde será feita a disponibilização dos materiais.  
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Considerando que as APNP devem ser registradas, atividades como aulas, 
avaliações, etc, devem estar vinculadas a uma plataforma (SIGAA, Moodle, Google 
Classroom, etc). Esse registro ainda irá auxiliar a contabilização da frequência do aluno. 

ponto importante é a questão de direitos autorais de livros em pdf, imagens e 
vídeos. A exposição da imagem do professor durante uma aula e a indevida divulgação 
pode gerar problemas, como p. ex. assédio e perseguição política, o que exige um 

maior com o meio onde será disponibilizado esse material e o público que 
terá acesso a esse conteúdo. Foi sugerido recorrer à TI sobre maneiras de blindar 
possível pirataria do material oferecido. É necessário também um cuidado com veículos 

o redes sociais (WhatsApp, Facebook, etc) por onde o material possa 
eventualmente ser disponibilizado. Diante do exposto, é importante que a minuta aponte 
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ANEXO XIII – CRES - R
Pauta – IMPLEMENTAÇÃO APNPs

O debate foi com base na implementação das APNPs, mediante a situação de 
emergência provocada pela pandemia da COVID

A Professora Flávia Vidal deu início
asbasesconceituaisdaAPNPeaprobabilidadedeumaprecarizaçãodaescola, pontuando que 
é necessário que a escola seja repensada através de grandes 
reflexões.Chamouatençãoparaqueasatividadesnãosetransformememmera transmissão de 
conteúdo. Na sequência houve questionamento das propostas e da ausência de alunos 
naquele momento dedebate.

O Prof Ricardo Guimarães se mostrou preocupado com a proposta 
apresentada e mencionou a possibilidade de atividadesintegradas.

O Prof Davison tem clarez
que é necessário que façamos alguma coisa pelosalunos.

Professora Ingrid se mostrou preocupada, porém ressaltou a importância do 
trabalho em equipe. 

OServidorAlbertoArantesdestacousobrepontosfrágeiscomolimite d
internet para atendimento a uma demandaampliada.

O Prof Júlio mencionou sobre as dificuldades de aprendizagem dos alunos 
do segmento noturno e o cuidado que deveremos ter no processo das APNPs. Júlio 
também destacou uma preocupação acerca de um 
referente as ações pedagógicas propostas.

OcoordenadordocursoTécnicoemSegurançadoTrabalhomostrou
preocupado com o contexto social dos servidores em período de distanciamento social e 
as dificuldades logísticas que alguns po
enfrentando,propondoaocoordenadordeadministraçãodo
ampliada de pacote de dados para os alunos que não possuem acesso ou possuem 
acessolimitado. Os demais professores disseram ter sido contemplados em todas as falas 
colocadas naquele momento.
diversos olhares,destacandoaimportânciadeatuarmosconformeonossocontextolocal e de 
forma integrada com o alinhamento que o momento nosimpõe.

O segundo momento para a retomada do debate f
os pontos já discutidos foram reafirmados pelo corpo docente coordenadores.
 Aavaliaçãodeveserdiscutidanoâmbitodoscolegiadosassim como os 
critérios a fim de que o aluno seja o elemento central do debate e que toda a análise deve
ser pautada no contexto da excepcionalidade vivenciada por todos etodas.
 A retomada do calendário acadêmico através das APNPs, embora 
apresente fragilidades, é a solução institucional encontrada e a maioria do grupo acredita 
que deve ser implementada com
colegiados decurso.Assimsendodebatefoipropostoafimdequetodosrealizassemsuas 
considerações ou que as fizessem através da consulta pública disponível para toda a 
comunidade doIFRJ. 

Encaminho através desse 
debate coletivo no campus 
com base na proposta apresentada pela PROEN, que permitiu a todos e todas 
contribuírem com a elaboração das ações que melhor
IFRJ. 

Agradecemos a equipe PROEN e colocamo
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Relatório da reunião pedagógica do campus Resende
IMPLEMENTAÇÃO APNPs 

O debate foi com base na implementação das APNPs, mediante a situação de 
emergência provocada pela pandemia da COVID-19. 

A Professora Flávia Vidal deu início ao tom da reunião questionando 
asbasesconceituaisdaAPNPeaprobabilidadedeumaprecarizaçãodaescola, pontuando que 
é necessário que a escola seja repensada através de grandes 
reflexões.Chamouatençãoparaqueasatividadesnãosetransformememmera transmissão de 

eúdo. Na sequência houve questionamento das propostas e da ausência de alunos 
naquele momento dedebate. 

O Prof Ricardo Guimarães se mostrou preocupado com a proposta 
apresentada e mencionou a possibilidade de atividadesintegradas. 

O Prof Davison tem clareza das dificuldades do processo, porém entende 
que é necessário que façamos alguma coisa pelosalunos. 

Professora Ingrid se mostrou preocupada, porém ressaltou a importância do 

OServidorAlbertoArantesdestacousobrepontosfrágeiscomolimite d
internet para atendimento a uma demandaampliada. 

O Prof Júlio mencionou sobre as dificuldades de aprendizagem dos alunos 
do segmento noturno e o cuidado que deveremos ter no processo das APNPs. Júlio 
também destacou uma preocupação acerca de um alinhamento com a comunidade 
referente as ações pedagógicas propostas. 

OcoordenadordocursoTécnicoemSegurançadoTrabalhomostrou
preocupado com o contexto social dos servidores em período de distanciamento social e 
as dificuldades logísticas que alguns po
enfrentando,propondoaocoordenadordeadministraçãodocampusResendea compra 
ampliada de pacote de dados para os alunos que não possuem acesso ou possuem 

Os demais professores disseram ter sido contemplados em todas as falas 
naquele momento.Realizei as intervenções durante o debate conforme os 

diversos olhares,destacandoaimportânciadeatuarmosconformeonossocontextolocal e de 
forma integrada com o alinhamento que o momento nosimpõe. 

O segundo momento para a retomada do debate foi realizado em 29.07, onde 
os pontos já discutidos foram reafirmados pelo corpo docente coordenadores.

Aavaliaçãodeveserdiscutidanoâmbitodoscolegiadosassim como os 
critérios a fim de que o aluno seja o elemento central do debate e que toda a análise deve
ser pautada no contexto da excepcionalidade vivenciada por todos etodas.

A retomada do calendário acadêmico através das APNPs, embora 
apresente fragilidades, é a solução institucional encontrada e a maioria do grupo acredita 
que deve ser implementada com os ajustes que se fizerem necessários no âmbito dos 
colegiados decurso.Assimsendodebatefoipropostoafimdequetodosrealizassemsuas 
considerações ou que as fizessem através da consulta pública disponível para toda a 

Encaminho através desse relato as impressões registradas por meio do 
Resende, no qual as diretrizes dos colegiados serão pautadas 

com base na proposta apresentada pela PROEN, que permitiu a todos e todas 
contribuírem com a elaboração das ações que melhor refletem a realidade acadêmica do 

Agradecemos a equipe PROEN e colocamo-nos a disposição.
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elatório da reunião pedagógica do campus Resende 

O debate foi com base na implementação das APNPs, mediante a situação de 

ao tom da reunião questionando 
asbasesconceituaisdaAPNPeaprobabilidadedeumaprecarizaçãodaescola, pontuando que 
é necessário que a escola seja repensada através de grandes 
reflexões.Chamouatençãoparaqueasatividadesnãosetransformememmera transmissão de 

eúdo. Na sequência houve questionamento das propostas e da ausência de alunos 

O Prof Ricardo Guimarães se mostrou preocupado com a proposta 

a das dificuldades do processo, porém entende 

Professora Ingrid se mostrou preocupada, porém ressaltou a importância do 

OServidorAlbertoArantesdestacousobrepontosfrágeiscomolimite de acesso à 

O Prof Júlio mencionou sobre as dificuldades de aprendizagem dos alunos 
do segmento noturno e o cuidado que deveremos ter no processo das APNPs. Júlio 

alinhamento com a comunidade 

OcoordenadordocursoTécnicoemSegurançadoTrabalhomostrou- se 
preocupado com o contexto social dos servidores em período de distanciamento social e 
as dificuldades logísticas que alguns podemestar 

Resendea compra 
ampliada de pacote de dados para os alunos que não possuem acesso ou possuem 

Os demais professores disseram ter sido contemplados em todas as falas 
Realizei as intervenções durante o debate conforme os 

diversos olhares,destacandoaimportânciadeatuarmosconformeonossocontextolocal e de 

oi realizado em 29.07, onde 
os pontos já discutidos foram reafirmados pelo corpo docente coordenadores. 

Aavaliaçãodeveserdiscutidanoâmbitodoscolegiadosassim como os 
critérios a fim de que o aluno seja o elemento central do debate e que toda a análise deve 
ser pautada no contexto da excepcionalidade vivenciada por todos etodas. 

A retomada do calendário acadêmico através das APNPs, embora 
apresente fragilidades, é a solução institucional encontrada e a maioria do grupo acredita 

os ajustes que se fizerem necessários no âmbito dos 
colegiados decurso.Assimsendodebatefoipropostoafimdequetodosrealizassemsuas 
considerações ou que as fizessem através da consulta pública disponível para toda a 

relato as impressões registradas por meio do 
Resende, no qual as diretrizes dos colegiados serão pautadas 

com base na proposta apresentada pela PROEN, que permitiu a todos e todas 
refletem a realidade acadêmica do 

nos a disposição. 
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ANEXO XIV – CRES 
Integrado 

 

Contribuições à Minuta APNPs 

No Art.2°, § 4°, é estabelecido como opção ao docente (junto à coordenação de curso e 
direção de ensino) aderir ou não às APNPs por meio de registro em ata de colegiado. 
Ao mesmo tempo, a presente minuta estabelece que tais atividades devem 
(acertadamente) presar 
transdisciplinaridade, penso que tais práticas seriam extremamente prejudicadas ou até 
mesmo inviabilizadas, caso membros de um corpo docente optarem por não adotar as 
APNPs. Como executar tais práticas s
EMI, que por sua vez chega a ter até dezessete disciplinas em determinados anos não 
aderirem às APNPs? Penso que a opção de aderir ou não às APNPs deve permitida a 
somente docentes que lecionem disciplinas d
segundo seu entendimento, seja inviável uma adaptação das mesmas para o formato 
não-presencial. Do contrário, penso que, além de prejudicar as práticas anteriormente 
citadas, a possível não-adesão de parte do corpo
grande defasagem no processo de formação, ensino
conhecimentos adquiridos pelos alunos, uma vez que, disciplinas que possuem 
conteúdos correlacionados em um mesmo segmento, poderão ser of
momentos diferentes docurso.

Já no Art.5°, § 7°, a minuta estabelece que possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados por meio de avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo e 
decididos em Conselho de Classe. Penso que t
extremamente prejudicada e incompleta, caso parte do grupo opte por não adotar as 
APNPs, conforme já explicitado anteriormente. Sendo assim, decisões a serem 
tomadas em Conselho de Classe serão realizadas somente por parte do 
o que pode influenciar em casos extremos de possíveisreprovações.Quanto às demais 
questões, fui contemplado pelas colocações de meus colegas. Atenciosamente,
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Contribuições à Minuta APNPs – Coordenação do Ensino Médio Integrado (EMI)

°, § 4°, é estabelecido como opção ao docente (junto à coordenação de curso e 
direção de ensino) aderir ou não às APNPs por meio de registro em ata de colegiado. 
Ao mesmo tempo, a presente minuta estabelece que tais atividades devem 

pela interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e 
transdisciplinaridade, penso que tais práticas seriam extremamente prejudicadas ou até 
mesmo inviabilizadas, caso membros de um corpo docente optarem por não adotar as 
APNPs. Como executar tais práticas se, numa situação hipotética, sete docentes de do 
EMI, que por sua vez chega a ter até dezessete disciplinas em determinados anos não 
aderirem às APNPs? Penso que a opção de aderir ou não às APNPs deve permitida a 
somente docentes que lecionem disciplinas de caráter majoritariamente prático e que, 
segundo seu entendimento, seja inviável uma adaptação das mesmas para o formato 

presencial. Do contrário, penso que, além de prejudicar as práticas anteriormente 
adesão de parte do corpo docente às APNPs resultará em uma 

grande defasagem no processo de formação, ensino-aprendizagem e integralização dos 
conhecimentos adquiridos pelos alunos, uma vez que, disciplinas que possuem 
conteúdos correlacionados em um mesmo segmento, poderão ser of
momentos diferentes docurso. 

Já no Art.5°, § 7°, a minuta estabelece que possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados por meio de avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo e 
decididos em Conselho de Classe. Penso que tal análise global também será 
extremamente prejudicada e incompleta, caso parte do grupo opte por não adotar as 
APNPs, conforme já explicitado anteriormente. Sendo assim, decisões a serem 
tomadas em Conselho de Classe serão realizadas somente por parte do 
o que pode influenciar em casos extremos de possíveisreprovações.Quanto às demais 
questões, fui contemplado pelas colocações de meus colegas. Atenciosamente,

Prof. Thiago Martins Melo 
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Contribuições da Coordenação do Curso Técnico 

Coordenação do Ensino Médio Integrado (EMI) 

°, § 4°, é estabelecido como opção ao docente (junto à coordenação de curso e 
direção de ensino) aderir ou não às APNPs por meio de registro em ata de colegiado. 
Ao mesmo tempo, a presente minuta estabelece que tais atividades devem 

pela interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e 
transdisciplinaridade, penso que tais práticas seriam extremamente prejudicadas ou até 
mesmo inviabilizadas, caso membros de um corpo docente optarem por não adotar as 

e, numa situação hipotética, sete docentes de do 
EMI, que por sua vez chega a ter até dezessete disciplinas em determinados anos não 
aderirem às APNPs? Penso que a opção de aderir ou não às APNPs deve permitida a 

e caráter majoritariamente prático e que, 
segundo seu entendimento, seja inviável uma adaptação das mesmas para o formato 

presencial. Do contrário, penso que, além de prejudicar as práticas anteriormente 
docente às APNPs resultará em uma 

aprendizagem e integralização dos 
conhecimentos adquiridos pelos alunos, uma vez que, disciplinas que possuem 
conteúdos correlacionados em um mesmo segmento, poderão ser oferecidas em 

Já no Art.5°, § 7°, a minuta estabelece que possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados por meio de avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo e 

al análise global também será 
extremamente prejudicada e incompleta, caso parte do grupo opte por não adotar as 
APNPs, conforme já explicitado anteriormente. Sendo assim, decisões a serem 

corpo  docente, 
o que pode influenciar em casos extremos de possíveisreprovações.Quanto às demais 
questões, fui contemplado pelas colocações de meus colegas. Atenciosamente, 
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ANEXO XV – CRJ - 
Biotecnologia 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
IFRJ, nomeado em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de 
abril de 2018, nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando:

- a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola e garantia de padrão 

- a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996
educação nacional; 

- a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;

- a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 
2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio; 

- os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais 
e demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 
modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ;

- a declaração da Organização Mundial da Saúd
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;

- a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019

- a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

- o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
importância internacional decorrente do coronavírus;

- a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
Trabalho – MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 
empregados, aprendizes e est

- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emer
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga 
horária mínima anual, em razão da pandemia Covid

- a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre a substituição das aulas presenciais po
federais de ensino superior, enquanto durar a situação de pandemia do 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

Contribuições das Equipes de Ciências Biológicas e 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
IFRJ, nomeado em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de 

os de suas atribuições legais e regimentais e considerando:

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na 

 de qualidade; 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;

a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 
2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais 
e demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 
modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ; 

a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional; 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
gência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus; 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

empregados, aprendizes e estagiários adolescentes; 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emer
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 

e atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga 
horária mínima anual, em razão da pandemia Covid-19; 

a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituições 
federais de ensino superior, enquanto durar a situação de pandemia do n
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Ciências Biológicas e 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – 
IFRJ, nomeado em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de 

os de suas atribuições legais e regimentais e considerando: 

a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na 

, que estabelece as diretrizes e bases da 

25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; 

a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 
2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais 
e demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 

e (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui 

a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
gência de saúde pública de importância internacional decorrente 

o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
saúde pública de 

a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 

a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 

o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 

e atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga 

a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
r aulas em meios digitais nas instituições 

novo coronavírus 
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(Covid-19). 

- a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 
situação de pandemia do novo coronavírus (Covid

- Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas 
presenciais por aulas em meios digitais, enquanto dura
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;

- a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações; 

Art. 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de 
não Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada 
componente curricular, em seus respectivos P

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades discipli
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
gestão pedagógica do campus
permanecer nos estudos. 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO 

Art. 2º Entende-se por Atividades 
de atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que 
podem ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante 
tecnologias ou não, no âmbito dos cursos do IFRJ,
sanitárias para presença completa dos estudantes nos 
flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades à
especificidades e realidades próprias.

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o 
aumento das desigualdades estruturais da socie

§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 

I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;  

II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição

III - reorganizar a oferta de ensino de
conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs;

IV - contribuir para uma rotina básica de estudos;

V - evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19); 

Portaria 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 

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; 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações;  

RESOLVE: 

es institucionais para a realização de Atividades 
resenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 

as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada 
componente curricular, em seus respectivos Projetos Políticos dos Cursos (PPCs).

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 

campus, manter contato com os estudantes e incentivá

 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

tividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) um conjunto 
de atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que 
podem ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante 
tecnologias ou não, no âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto persistirem restrições 
sanitárias para presença completa dos estudantes nos campi da Instituição, 
lexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades à

especificidades e realidades próprias. 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o 
aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  

o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;   

possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 
conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs; 

contribuir para uma rotina básica de estudos; 

evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;
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a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 

Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas 
r a situação de pandemia do novo 

19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 

a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 

tividades Pedagógicas 
resenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 

as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada 

rojetos Políticos dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 

nares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 

, manter contato com os estudantes e incentivá-los a 

PRESENCIAIS - APNPs 

resenciais (APNPs) um conjunto 
de atividades de ensino a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que 
podem ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de 

enquanto persistirem restrições 
da Instituição, respeitando a 

lexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às suas 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o 

possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 

forma conjuntural, garantindo a oferta dos 

evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 
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VI - configurar-se como uma estratégia de 

VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 
físico do campus. 

§ 3º As atividades a que se referem esta
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 
oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenciais, 
na forma do que preveem outros 

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada 
direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares 
sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as 
quais deverão ser descritas em Plano de Atividades 
o período.A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de 
reunião de colegiado de curso
§ 5º As APNPs podem ou 
comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das 
atividades por meio físico e/ou virtual.

§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 
forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, 
devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem ger
sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de 
aplicação da presente Resolução.

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência 
às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar 
das APNPs, com base nestas diretrizes.

§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% da 
totalidade da sua carga horária, a depender das condiç
de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem 
satisfatórias para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por 
orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimen
horária de APNPs semanal poderá ser diminuída progressivamente.

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas 
que não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
reprogramados para reposição quando for possível o retorno às atividades presenciais, 
ou ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura 
curricular de cada curso, no semestre corrente ou nos próximos.

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 
conselhos de classe, devidamente ju

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra 
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como uma estratégia de manutenção de recuperação de estudos e 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 

tividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 

oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenciais, 
na forma do que preveem outros documentos normativos, em caráter regular.

e, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares 

sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as 
deverão ser descritas em Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1) específicas para 

opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de 
reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN.

m ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das 

atividades por meio físico e/ou virtual. 

º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 
forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, 

de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem ger
sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de 
aplicação da presente Resolução. 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência 
às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias. 

º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
gógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento 

as diretrizes. 

Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% da 
totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e das possibilidades 
de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem 
satisfatórias para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por 
orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga 
horária de APNPs semanal poderá ser diminuída progressivamente. 

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas 
que não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
uspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 

reprogramados para reposição quando for possível o retorno às atividades presenciais, 
ou ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura 

r de cada curso, no semestre corrente ou nos próximos. 

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 
conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra 
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recuperação de estudos e  

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 

estão asseguradas pelo Parecer 
nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 

oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenciais, 
ormativos, em caráter regular. 

juntamente com a 
avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares 

sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as 
APNPs (Anexo 1) específicas para 

opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata de 
, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN. 

ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das 

º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 
forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, 

de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar 
sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
para orientar os estudantes e o tempo 

para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência 

º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
o planejamento periódico 

Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% da 
ões sanitárias e das possibilidades 

de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem 
satisfatórias para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por 

to científico, a carga 

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas 
que não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
uspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 

reprogramados para reposição quando for possível o retorno às atividades presenciais, 
ou ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura 

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 

stificadas e registradas em ata dessas instâncias.  

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra 
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razão apresentada pelo estudante, avaliada 
de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito a um 
plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso.  

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for
às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de 
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 
semestres letivos impactados pela pandemia de Covid

     § 14º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de 
planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos ou NDE e 
apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos 
conselhos profissionais, às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho 
Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não 
estejam disciplinados pelo CNE.

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de 
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 
profissionais de estágio. 

Art. 3º O uso das APNPs em substitui
procedimentos operacionais 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.

§ 2º O módulo “Turma Virtual” qu
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino 
e Aprendizagem (AVEA). Plataformas 
impossibilidade de uso das plataformas acima mencionadas.

§ 3º As APNPs seguirão os

I - reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 
considerando as APNPs que 

II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes 
e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de 
comunidade virtual;  

III - postagem obrigatória do Plano de 
informações acadêmicas no SIGAA para a
plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e recu
a serem utilizados, indicando o que será dif
sido planejado para o desenvolvimento das atividades presenciais;

IV - orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 
objetivos da disciplina e como serão avaliadas;

V - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis 
na internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 
devidamente identificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais (ABNT 
e demais normas e legislações correlatas), através de assessoriainstitucional;

VI - proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
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razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o apoio 
de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito a um 
plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado de curso.   

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual 
às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de 
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 
semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19. 

§ 14º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de 
planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos ou NDE e 

ensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos 
conselhos profissionais, às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho 

CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não 
disciplinados pelo CNE. 

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de 
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 

º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino 
e Aprendizagem (AVEA). Plataformas alternativas poderão ser definidas pela ProEn na 
impossibilidade de uso das plataformas acima mencionadas. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 
considerando as APNPs que passarem a ser realizadas; 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes 
e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de 

postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da disciplina e demais 
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo docente do 
plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e recursos tecnológicos 

, indicando o que será diferente nas APNPs em relação ao que havia 
sido planejado para o desenvolvimento das atividades presenciais; 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 
objetivos da disciplina e como serão avaliadas; 

de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis 
na internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 

entificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais (ABNT 
e demais normas e legislações correlatas), através de assessoriainstitucional;

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
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e aceita pelo colegiado de curso com o apoio 
de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros)  terão o direito a um 

possível o retorno gradual 
às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de 
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 

§ 14º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de 
planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos ou NDE e 

ensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda obedecer às diretrizes dos 
conselhos profissionais, às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho 

CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não 

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de 
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas 

ção às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 

e compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino 

s poderão ser definidas pela ProEn na 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes 
e os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de 

APNPs da disciplina e demais 
estudantes pelo docente do 

rsos tecnológicos 
erente nas APNPs em relação ao que havia 

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 

de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis 
na internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos 

entificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais (ABNT 
e demais normas e legislações correlatas), através de assessoriainstitucional; 

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
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simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, resumos, 
testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem 
mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá
período e garantindo-se o registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do 
SIGAA; 

VII - realização de contato  em horários pré
estudantes para orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas 
ferramentas tecnológicas; 

VIII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário em 
que a turma está regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos 
desde que haja acordo entre todos os estudantes e o docente.

IX - retorno adequado e cons
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem;

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as n
de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes 
possam assistir a qualquer tempo.

Do mesmo modo que foi confeccionado um um termo para os direitos autorais, 
acreditamos que deve ser confe
passado pela Instituição para todos os alunos ou responsáveis para gravação das 
atividades síncronas. 

§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação 
e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), 
entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que 
permitam gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
descritas no Art. 3, parágrafo 2

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e 
impresso para os casos de estudantes sem acesso à internet, observando
mínima de 72 horas para início do prazo das atividades.

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes 
para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente, ao colegiado do analisar a 
viabilidade de produção de material. 

§ 8o Cabe a Direção  Geral e demais direções viabilizar a impressão do m
entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 
disponibilização da estrutura de informática do 
normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
propostas, referentes ao período da realização das atividades não presenciais de ensino.

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado no plano de 
atividades, podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de 
retorno presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o di
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizag
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA.
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irigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, resumos, 

testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem 
mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá-las aos estudantes neste 

e o registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do 

realização de contato  em horários pré-determinados entre o docente e os 
estudantes para orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário em 
que a turma está regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos 
desde que haja acordo entre todos os estudantes e o docente. 

retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das APNPs, 
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem;

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e institucionais 
de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes 
possam assistir a qualquer tempo. 

Do mesmo modo que foi confeccionado um um termo para os direitos autorais, 
acreditamos que deve ser confeccionado um termo de consentimento/assentimento a ser 
passado pela Instituição para todos os alunos ou responsáveis para gravação das 

º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação 
trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), 

entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que 
permitam gravação e disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual 

t. 3, parágrafo 2o. 

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e 
impresso para os casos de estudantes sem acesso à internet, observando
mínima de 72 horas para início do prazo das atividades. 

cessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes 
para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente, ao colegiado do analisar a 
viabilidade de produção de material.  

Cabe a Direção  Geral e demais direções viabilizar a impressão do m
entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 
disponibilização da estrutura de informática do campus, entre outros,  considerando as 
normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
propostas, referentes ao período da realização das atividades não presenciais de ensino.

º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado no plano de 
atividades, podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizag
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA.
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irigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, resumos, 
testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem 

s aos estudantes neste 
e o registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do 

determinados entre o docente e os 
estudantes para orientação sobre como desenvolver as atividades propostas nas 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário em 
que a turma está regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos 

tante aos estudantes acerca do cumprimento das APNPs, 
indicando pontos a  melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem; 

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
ormas éticas legais e institucionais 

de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes 

Do mesmo modo que foi confeccionado um um termo para os direitos autorais, 
ccionado um termo de consentimento/assentimento a ser 

passado pela Instituição para todos os alunos ou responsáveis para gravação das 

º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação 
trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), 

entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que 
Turma Virtual – Já 

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e 
impresso para os casos de estudantes sem acesso à internet, observando-se antecedência 

cessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes 
para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente, ao colegiado do analisar a 

Cabe a Direção  Geral e demais direções viabilizar a impressão do material e a 
entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 

, entre outros,  considerando as 

frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
propostas, referentes ao período da realização das atividades não presenciais de ensino. 

º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado no plano de 
atividades, podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, em caso de 

agnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA. 
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§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, 
instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§3º Recomenda-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e d
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa 
conceitual, etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de 
avaliação de aprendizagem.

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades d
estes devem justificar as dificuldades, em um prazo máximo de 3 dias úteis após a data 
determinada para a entrega da atividade, encontradas e deverá ser assegurado que 
atividades possam ser entregue

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas. 

§ 6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a articulação 
entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos diferentes componentes, 
considerando o contexto do isolamento social.

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e discutindo a sua situação nos 
Conselhos de Classe, no cas

Não é uma atribuição do Colegiado?

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de recuperação paralela para os 
estudantes dos cursos técn
assegurar condições de ensino
legal em contrário. 

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno das 
atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 
acolhimento, avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 
aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvimento das APNPs.

Art. 6º No caso dos cursos de Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA
concomitância e subsequência ao Ensino Médio,
alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cu
ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as identidades dos 
educandos, bem como as singularidades dessa
estudantes a reposição das atividades e das estratégias de recuperação, 
necessário. 

Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o 
docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPN
Direção de Ensino, poderão, a partir da análise caso a caso e das condições existentes, 
definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de 
materiais aos estudantes nessas condições, observando
recomendadas pelos órgãos de saúde.
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§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 

instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e d
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa 
conceitual, etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de 
avaliação de aprendizagem. 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades, em um prazo máximo de 3 dias úteis após a data 
determinada para a entrega da atividade, encontradas e deverá ser assegurado que 

possam ser entregues em prazo definido no calendário acadêmico.

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas. 

§ 6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se considerar, também, as 
especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a articulação 
entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos diferentes componentes, 
considerando o contexto do isolamento social. 

de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e discutindo a sua situação nos 
Conselhos de Classe, no caso de cursos técnicos.   

Não é uma atribuição do Colegiado? 

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de recuperação paralela para os 

icos que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de 
assegurar condições de ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação 

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno das 
etivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 

acolhimento, avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 
aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvimento das APNPs. 

º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados em 
concomitância e subsequência ao Ensino Médio,recomenda-se que as APNPs estejam 
alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de 
ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as identidades dos 
educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de ensino, garantindo aos 
estudantes a reposição das atividades e das estratégias de recuperação, 

Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o 
docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, com apoio da 
Direção de Ensino, poderão, a partir da análise caso a caso e das condições existentes, 
definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de 
materiais aos estudantes nessas condições, observando-se as medida
recomendadas pelos órgãos de saúde. 
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organizará o número, os 
instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares e diversificadas 
(pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa 
conceitual, etc.), evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de 

e encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades, em um prazo máximo de 3 dias úteis após a data 
determinada para a entrega da atividade, encontradas e deverá ser assegurado que as 

finido no calendário acadêmico. 

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas.  

iderar, também, as 
especificidades dos estudantes e a integração curricular, a fim de promover a articulação 
entre os conhecimentos efetivamente trabalhados pelos diferentes componentes, 

de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e discutindo a sua situação nos 

§8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino organizarem atividades de recuperação paralela para os 

icos que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de 
aprendizagem de forma equânime, salvo determinação 

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno das 
etivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às atividades de 

acolhimento, avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos e objetivos de 

de Jovens e Adultos integrados à Educação 
bem como dos cursos ofertados em 

se que as APNPs estejam 
rsos e nos planos de 

ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as identidades dos 
de ensino, garantindo aos 

estudantes a reposição das atividades e das estratégias de recuperação, quando 

Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o 

E, com apoio da 
Direção de Ensino, poderão, a partir da análise caso a caso e das condições existentes, 
definir planos de estudos individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de 

se as medidas de segurança 
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Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
`Direção de Ensino às necessidades específicas que inviabilizam a participação dos 
estudantes nas APNPs, e este então encamin
curso. 

É importante que a DE tenha o registro, principalmente quando for aluno menor de 

E é responsabilidade da gestão viabilizar o fornecimento de materiais.

Art. 8ºOs estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 
institucionais e marcos legais correlatos, 
presenciais. 

Art. 9º Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
colegiados dos cursos, conselhos de 
forma não presencial, com o suporte das direções de ensino e das coord
pedagógicas. Esses momentos são fundamentais 
desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar 
os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para 
o retorno às atividades presenciais, quando estas forem retomadas.

Art. 10 As Coordenações Técnico
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando 
ao atendimento acolhedor. Além disso, devem
entre outras formas – os ganhos e as dificuldades vivenciadas em
orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E 
DO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como 
será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme legislação 
vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.

Art. 12 Caberá a Direção Geral e demais direções, com apoiodos colegiados dos cursos 
e das CoTPs.dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com espec
dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período 
de realização das APNPs. 

Art. 13 No retorno das atividades

I - acolhimento e reintegração de servidores,
forma de superar os impactos psicossociais e 
se de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 
compartilhamento de experiências vivenciadas no período de distanciamento físico, 
incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de 
saúde e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no 
sentido de desenvolver o sentimento de pertencimento à instituição;

II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
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Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
`Direção de Ensino às necessidades específicas que inviabilizam a participação dos 
estudantes nas APNPs, e este então encaminhará ao professor e ao coordenador do 

É importante que a DE tenha o registro, principalmente quando for aluno menor de 
idade. 

E é responsabilidade da gestão viabilizar o fornecimento de materiais.

Art. 8ºOs estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 
institucionais e marcos legais correlatos, em caso de retorno das atividades letivas 

Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
onselhos de classe e demais reuniões pedagógicas, ainda que de 

forma não presencial, com o suporte das direções de ensino e das coord
. Esses momentos são fundamentais para a avaliação das APNPs, do 

desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar 
os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para 
o retorno às atividades presenciais, quando estas forem retomadas. 

As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter um 
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando 

r. Além disso, devem avaliar – mediante relatos dos estudantes, 
os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das APNPs, 

orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E 
DO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária trabalhada 

para a substituição de carga horária presencial conforme legislação 
, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

Art. 12 Caberá a Direção Geral e demais direções, com apoiodos colegiados dos cursos 
, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 

retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram 
dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período 

atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes 

e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias como 
forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento social. Trata
se de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 

o de experiências vivenciadas no período de distanciamento físico, 
incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de 
saúde e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no 

er o sentimento de pertencimento à instituição; 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
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Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem 
`Direção de Ensino às necessidades específicas que inviabilizam a participação dos 

hará ao professor e ao coordenador do 

É importante que a DE tenha o registro, principalmente quando for aluno menor de 

E é responsabilidade da gestão viabilizar o fornecimento de materiais. 

Art. 8ºOs estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos 

em caso de retorno das atividades letivas 

Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
lasse e demais reuniões pedagógicas, ainda que de 

forma não presencial, com o suporte das direções de ensino e das coordenações técnico-
para a avaliação das APNPs, do 

desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar 
os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para 

deverão manter um 
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, visando 

mediante relatos dos estudantes, 
função das APNPs, 

orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos mesmos. 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E 
 

As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
trabalho escolar e a carga horária trabalhada 

para a substituição de carga horária presencial conforme legislação 

Art. 12 Caberá a Direção Geral e demais direções, com apoiodos colegiados dos cursos 
, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 

ial atenção aos estudantes que tiveram 
dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período 

presenciais, devem ser priorizadas as seguintes ações: 

estudantes e famílias como 
do distanciamento social. Trata-

se de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 
o de experiências vivenciadas no período de distanciamento físico, 

incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de 
saúde e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no 

momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
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adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 
informar quanto a procedimentos adequado
tendo em vista que períodos pós
existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 
conflitos e comportamentos agressivos, inte
aprendizagem; 

III - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que 
ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais;

IV - avaliação do aproveitamento 
planejamento de atividades de revisão e recuperação 
período letivo corrente e/ou nos próximos, 
programados nos diferentes compon
realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 
acadêmica do estudante;  

V - atividades e orientações voltadas à segurança
conforme normas e protocolos vigentes.

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos.

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de A
executada e registrada no Plano de Disciplina 
com o preconizado no § 7º do art. 2º

Art. 14 Os cursos poderão organizar atividades pedagógica
interdisciplinares e transdisciplinares,
diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 
definido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs.

Parágrafo único. As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, 
apoiadas pelas direções de 
atendimento da carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos aos 
estudantes. 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS 
NO CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES 

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e 
que não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o período de s
das atividades presenciais, desde que:

I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino
aos estudantes; 

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC;

III. não comprometa a identidad

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;

V. a disciplina não configure como pré

Parágrafo único. O registro destas disciplinas a 
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adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 
informar quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde mental do estudante, 
tendo em vista que períodos pós-traumáticos podem intensificar problemas emocionais 
existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 
conflitos e comportamentos agressivos, interferindo diretamente no processo de 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que 
das sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais;

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, 
planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de aprendizagem, no 
período letivo corrente e/ou nos próximos, para continuidade e finalização dos estudos 
programados nos diferentes componentes curriculares dos cursos, bem como para 
realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 

atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade acadêmica, 
protocolos vigentes. 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 
função da organização dos calendários acadêmicos. 

º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs será aquela 
a no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em 

com o preconizado no § 7º do art. 2º. 

Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação simultânea de docen
diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 
definido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 

As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, 
es de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 

atendimento da carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos aos 

 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS 
NO CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e 
que não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o período de s
das atividades presenciais, desde que: 

I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC;

III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egresso previsto no PPC;

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares;

V. a disciplina não configure como pré-requisito para outra disciplina. 

Parágrafo único. O registro destas disciplinas a serem reorganizadas será formalizado 
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adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 
s à promoção de saúde mental do estudante, 

traumáticos podem intensificar problemas emocionais 
existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 

rferindo diretamente no processo de 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não foram 
das sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais; 

para subsidiar o 
e aprendizagem, no 

para continuidade e finalização dos estudos 
, bem como para 

realização das adaptações curriculares necessárias para continuidade da formação 

sanitária da comunidade acadêmica, 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida em 

NPs será aquela 
APNPs e no SIGAA, em consonância 

s multidisciplinares, 
com a participação simultânea de docentes de 

diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar o tempo 

As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, 
, poderão organizar outras estratégias de 

atendimento da carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos aos 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS 
PRESENCIAIS 

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e 
que não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o período de suspensão 

I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC; 

e do curso e o perfil do egresso previsto no PPC; 

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica das unidades curriculares; 

serem reorganizadas será formalizado 
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em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser referendada pela 
direção de ensino do campus

Art. 16 A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial;

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas;

III. autorização para que conteúdos complementares de cunho prático sejam 
desenvolvidos posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio 
de atividades extracurriculares.

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulga
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade 
de serem realizadas de forma não presencial.

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para  2020.1, será disponibilizado um 
novo período de ajustes de disciplinas. 

Art. 18 A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respec

Colocar uma menção ni inicio que as alterações propostas neste documento não 
necessitarão de alteração no PPC.

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização 
do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.  

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária dos campi do IFRJ.

Art. 21Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão 
acesso à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem 
organizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em 
Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN).

Parágrafo Único: Os campi
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em 
pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos.

Art. 22 Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
videoaulas ou fizerem transmissões síncronas 
período em que estiverem em vigor 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Inter
edemais legislações correlatas.

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: 
“Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, 
edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que 
vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de 
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em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser referendada pela 

campus, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN.

Art. 16 A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes formas:

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 
desenvolvidas de forma não presencial; 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 
adiamento de disciplinas práticas; 

. autorização para que conteúdos complementares de cunho prático sejam 
desenvolvidos posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio 
de atividades extracurriculares. 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulga
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade 
de serem realizadas de forma não presencial. 

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para  2020.1, será disponibilizado um 
novo período de ajustes de disciplinas.  

Art. 18 A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos acadêmicos. 

Colocar uma menção ni inicio que as alterações propostas neste documento não 
necessitarão de alteração no PPC. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização 
do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
o e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 
do IFRJ. 

1Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão 
acesso à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem 

rganizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em 
Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN). 

campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 
pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos. 

Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou webinários 
período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus direitos 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 

na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Inter
demais legislações correlatas. 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: 

um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, 
edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que 
vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de 
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em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser referendada pela 
, apensada ao PPC e encaminhada à PROEN. 

seguintes formas: 

I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem ser 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando houver o 

. autorização para que conteúdos complementares de cunho prático sejam 
desenvolvidos posteriormente e de forma incorporada a outras disciplinas ou por meio 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da impossibilidade 

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para  2020.1, será disponibilizado um 

Art. 18 A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não ensejará a 
tivos conselhos acadêmicos.  

Colocar uma menção ni inicio que as alterações propostas neste documento não 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização 

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio para 
o e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 

1Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão 
acesso à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem 

rganizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em 

poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
consonância com as demais orientações 

Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
ou webinários - durante o 

terão resguardados seus direitos 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 

na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: 

um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, 
edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que 
vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de 
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seu autor e do IFRJ. Caso contrário, 
vigentes”. 

Art. 23 No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à
Pró-reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 
Escola-Empresa (COIEE). 

Art. 24 Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pel
pelas direções de ensino e pelo colegiado do 

          Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020.

 

ANEXO I 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: 

COMPONENTE CURRICULAR: 

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA:

NOME E CONTATO DO DOCENTE:

2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS

Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, documentários, 
podcasts, quizzes...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. Neste campo é 
imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara e objetiva, 
trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está sendo 
solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados instrumentos, 
inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, mapas mentais, 
textos orientadores, conteúdos s
conteúdos para estudo remoto.

CONTEÚD
O 

OBJETIVO 
DE 

APRENDIZ
AGEM 

RELACION
ADO 

ATIVIDAD

FORMAS 

INTERAÇÃ

Descrição 
dos 
conteúdos a 
serem 
estudados 
no 

Identificação 
do objetivo de 
aprendizagem 
que o 
conteúdo 
busca 

Identificação 
da atividade a 
ser 
desenvolvida 
e a forma de 
mediação 
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e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais 

No que se refere às atividades profissionais de estágio, caberá o atendimento ao 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 
 

Os casos omissos e excepcionais serão apreciados pelos colegiados
nsino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, pela PROEN.

Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020. 

ANEXO I – PLANO DE DISCIPLINA – APNP 

TURMA: ANO/SEMESTRE LETIVO:

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: CARGA HORÁRIA TOTAL DAS APNPs:

NOME E CONTATO DO DOCENTE: 

2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS

Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 

virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, documentários, 
...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. Neste campo é 

imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara e objetiva, 
rmações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está sendo 

solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados instrumentos, 
inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, mapas mentais, 
textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, áudios, buscando adaptar os 
conteúdos para estudo remoto. 

ATIVIDAD
E E 

FORMAS 
DE 

INTERAÇÃ
O 

CARGA 
HORÁRIA DA 

APNPs 

CARGA 
HORÁRIA 

PARA 
ORIENTAÇÕ

ES AO 
ESTUDANTE 

SOBRE A 
APNP

Identificação 
da atividade a 

desenvolvida 
e a forma de 
mediação 

Identificação da 
carga horária de 
aulas 
correspondente 
aos conteúdos e 
objetivos de 

Identificação da 
carga horária 
destinada ao 
atendimento ao 
aluno com 
relação à APNP 
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s penalidades legais 

o atendimento ao 
previsto nas normativas legais correlatas e alvo de regulamentação específica junto à 

reitoria de Extensão (PROEX), colegiados de cursos e Coordenações de Integração 

legiados dos cursos, 
necessário, pela PROEN. 

ANO/SEMESTRE LETIVO: 

CARGA HORÁRIA TOTAL DAS APNPs: 

2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
transmissões ao vivo/lives, 

virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, documentários, 
...) destinadas à aprendizagem de cada conteúdo. Neste campo é 

imprescindível que o/a professor/a oriente o estudo de maneira clara e objetiva, 
rmações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está sendo 

solicitado. Destacamos também a importância de utilizar variados instrumentos, 
inclusive produções didáticas do próprio docente, como vídeoaulas, mapas mentais, 

eguidos de exemplos, áudios, buscando adaptar os 

CARGA 
HORÁRIA 

PARA 
ORIENTAÇÕ

ES AO 
ESTUDANTE 

SOBRE A 
APNP 

REGISTRO 
DE 

PARTICIPAÇ
ÃO DOS 

ESTUDANTES 

Identificação da 
carga horária 
destinada ao 
atendimento ao 

relação à APNP 

Inferida a partir 
da realização das 
atividades 
entregues (por 
meio digital 
durante o 
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respectivo 
período 

desenvolver (ex.: chat, 
aula 
lista de 
exercícios, 
etc)

3. CONTEÚDO REFERENCIADO E

Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será 
realização das atividades propostas.

4. AVALIAÇÃO 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro e 
enviar para o email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário disponível 
no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações devem seguir as 
orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais normativas legais.

 

5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES

Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, chats, 
e-mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários específicos.
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(ex.: chat, 
aula virtual, 
lista de 
exercícios, 
etc) 

aprendizagem a 
serem 
desenvolvidos 

proposta. 

REFERENCIADO E CRONOGRAMA 

Obs.: Conforme diretrizes de APNPs, a frequência será atribuída mediante a 
realização das atividades propostas. 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro e 

email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário disponível 
no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações devem seguir as 
orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais normativas legais.

O AOS ESTUDANTES 

Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, chats, 
mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários específicos.
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período de 
suspensão das 
aulas ou ao final, 
com 
apresentação 
digital ou física) 

atribuída mediante a 

Descrição dos instrumentos de avaliação e data/prazo para envio (Exemplos: Texto 
dissertativo a ser enviado até o dia __/__; Elaborar resenha sobre o capítulo do livro e 

email do professor até o dia __/__; Responder ao questionário disponível 
no link até o dia __/___, etc). Importante destacar que as avaliações devem seguir as 
orientações presentes nos regulamentos institucionais e demais normativas legais. 

Identificar a forma de atendimento ao estudante (fóruns, redes sociais, enquetes, chats, 
mails, grupo de whatsapp, entre outros) com definição de dias e horários específicos. 
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ANEXO XVI – CRJ - Contribuições da
(Integrado e Subsequente)

As coordenações do curso técnico de química, CTIQM e PMQ, e os representantes das 
seis equipes atreladas à esta coordenação se reuniram para discutir a minuta da consulta 
pública intitulada “Diretrizes para o desenvolvimento de Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais (APNPs) no âmbito dos cursos do IFRJ, em decorrência da situação de 
pandemia de Covid-19”. 

Previamente, os representantes se reuniram com suas equipes para discussão da minuta e 
enviaram um parecer à coordenação de química e aos representantes das outras equipes. 
A discussão conjunta dos pareceres e do texto da minuta deu origem a este documento 
que segue assinado por um total de 52 professores, ligados à coordenação de química do
IFRJ Campus Rio de Janeiro.

 

Química Geral e Inorgânica 

Adriana Ramos Pinheiro  

Diego Lopes Ferreira  

Ederson Oliveira dos Reis  

Flávia Garcia Alves Monteiro 

Gabriela BatistaAlves 

Maria Lucia Teixeira Guerra de Mendonça

Rafaela Thereza Pereira Sant'Anna (Coordenadora CTIQM) 

Rodrigo dos Santos Almeida

Rodrigo Ribeiro da Silva (Representante de equipe) 

Thiago Matheus Guimarães Selva

Vanessa Vasconcelos Torres 

Wangler Compans da Silva

 

Química Orgânica  

Bruno Almeida Cotrim 

Carlos Eduardo Cogo Pinto 

Cléber Barreto 

Daniel Pais Pires Vieira  

Eliz Regina Bueno Torres 

Florinda do Nascimento Cersósimo 

Gabriel Resende 

Marcos Tadeu Couto  

Raphael Salles Ferreira Silva
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Contribuições das Equipes dos Cursos Técnico
e Subsequente) 

 

As coordenações do curso técnico de química, CTIQM e PMQ, e os representantes das 
seis equipes atreladas à esta coordenação se reuniram para discutir a minuta da consulta 

“Diretrizes para o desenvolvimento de Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais (APNPs) no âmbito dos cursos do IFRJ, em decorrência da situação de 

Previamente, os representantes se reuniram com suas equipes para discussão da minuta e 
enviaram um parecer à coordenação de química e aos representantes das outras equipes. 
A discussão conjunta dos pareceres e do texto da minuta deu origem a este documento 
que segue assinado por um total de 52 professores, ligados à coordenação de química do
IFRJ Campus Rio de Janeiro. 

Química Geral e Inorgânica  

 

Flávia Garcia Alves Monteiro  

Maria Lucia Teixeira Guerra de Mendonça 

Rafaela Thereza Pereira Sant'Anna (Coordenadora CTIQM)  

Rodrigo dos Santos Almeida 

Rodrigo Ribeiro da Silva (Representante de equipe)  

Thiago Matheus Guimarães Selva 

Vanessa Vasconcelos Torres  

Wangler Compans da Silva 

Carlos Eduardo Cogo Pinto  

Florinda do Nascimento Cersósimo  

Raphael Salles Ferreira Silva 
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Técnicos de Química 

As coordenações do curso técnico de química, CTIQM e PMQ, e os representantes das 
seis equipes atreladas à esta coordenação se reuniram para discutir a minuta da consulta 

“Diretrizes para o desenvolvimento de Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais (APNPs) no âmbito dos cursos do IFRJ, em decorrência da situação de 

Previamente, os representantes se reuniram com suas equipes para discussão da minuta e 
enviaram um parecer à coordenação de química e aos representantes das outras equipes. 
A discussão conjunta dos pareceres e do texto da minuta deu origem a este documento 
que segue assinado por um total de 52 professores, ligados à coordenação de química do 
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Renata de Souza Rianelli (Representante de equipe) 

Rodrigo da Silva Ribeiro 

 

Físico-Química 

Adriana Galdino Figueira de Souza 

Carla Cristina Braga Pereira

Erlandsson Anthony de Sousa (Subcoordenador da química básica e representante de 
equipe)  

Francisco Lúcio de Schneider Bustamante

Julyana Ribeiro Garcia Cardim

Márcia Cristina Gomes Nunes dos Santos 

Márcia Val Springer 

Murilo Feitosa Cabral 

 

Química Analítica Quantitiativa

Adriana de Aquino Soeiro da Silva (Vice

Alessandra Licursi Maia Cerqueira da Cunha

Cristiane Ribeiro Mauad (Subcoordenado

Eduardo Coelho Cerqueira (Vice

Marta Antunes Pereira Langone 

Patrícia Ferreira Prado 

Samir Nasser (Representante de equipe)

 

Química Analítica Qualitativa 

Anilton Coelho da costa Júnior 

Grisset Tomasa Faget Ondar

Maria Rosângela de Vasconcelos Mendes (Coordenadora PMQ) 

Otávio Versiane Cabral (Representante de equipe)

Raquel Teixeira Lavradas 

 

Análise Instrumental Ademário Iris da Silva Júnior

Alexandre Alves Catão (Representante de equipe) 

Ana Luísa de Queiroz Baddini

Ana Paula Lamounier 

Hiram da Costa Araújo Filho Jorge Reis Fleming

Maria Elisa Gonçalves de Lacerda 
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Erlandsson Anthony de Sousa (Subcoordenador da química básica e representante de 



Pró

 

Rafael Maia de Almeida Bento 

Renata Santana Lorenzo Raices

Sendo assim, este parecer representa um total de 52 docentes do IFRJ Campus Rio 
de Janeiro. O presente documento segue oficialmente assinado pelas coordenações 
dos cursos CTIQM e PMQ, uma vez que os professores são compartilhados.

 

1. Consideraçõesgerais 

Compreendemos a grande dificuldade do momento e complexidade da 
situação que desafiam todos
propostas para enfrentarmos as 
consequênciaspedagógicasprovocadaspelapandemiacausadapeloCOVID
19,eque,porvezes, 
nosequivocamosemclassificarcomoumproblemadesaúdepública.Aorganizaçãodetrabalho
s educacionais de forma remota tem demonstrado problemas sociais, econômicos, 
políticos, que vão além da saúdepública.

O documento reflete bem as dificuldades deste momento e tem por 
objetivo estabelecer as diretrizes fundamentais para garantir a manutenção do processo 
formativo iniciado no primeiro semestre de 2020. É evidente que o documento foi muito 
bem redigido e é bastante completo, abordando boa parte das situações possíveis no 
contexto da aplicação das APNPs. A equipe 
posicionamentos do documento, porém, acredita
esteacabasendoamploedetalhadodemais,oquepodeacabarrestringindosoluçõeseretardand
o a aplicação dasAPNPs. 

Entendemos que o documento tem como objetivo principal criar condições 
para o encerramento 
dosemestre2020.1enquantooretornopresencialnãoérecomendado.Háumaclarapreocupaçã
o com os registros nos sistemas escolares de conteúdos e carga horária das disciplinas, 
notas de avaliações e frequência, no entanto, todo esse trabalho só faz sentido se o 
acesso universal dos alunos às APNPs for garantido pelainstituição.

Na minuta, alguns artigos nos fazem crer que a instituição não vai garantir 
que todos os alunos possam acessar as APNPs. No documento, há somente um único 
artigo sobre a criação de um 
20), mas com a condição de existir 
“disponibilidadeorçamentária”nocampus.Ouseja,senãohouverdisponibilidadeorçamentár
ia, não haverá auxílio aosalunos.

Odocumentotraztambémaprevisãodeaçõesparaalunosquenãopossamdesenv
olverasAPNPs (como Art. 2, § 12º; Art. 3, § 6º e § 7º). Tais artigos apenas confirmam 
que existirão alunos que não terão condições de, como outros, acompanhar as APNPs de 
maneira minimamente satisfatória. Essa abordagem diferenciada para alguns alunos é 
conflitante com o conceito explicitado no primeiro parágrafo do Art.2:

Art. 2: § 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para 
o aumento das desigualdade

Não estaríamos acentuando as desigualdades se o acesso universal não 
está, até o momento, 
garantido?Alémdisso,osmateriaisimpressos(Art.3,§6ºe§7º)darãoasmesmasoportunidades 
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Sendo assim, este parecer representa um total de 52 docentes do IFRJ Campus Rio 
iro. O presente documento segue oficialmente assinado pelas coordenações 

dos cursos CTIQM e PMQ, uma vez que os professores são compartilhados.

Compreendemos a grande dificuldade do momento e complexidade da 
situação que desafiam todos os servidores do IFRJ a pensarem nas mais variadas 
propostas para enfrentarmos as 
consequênciaspedagógicasprovocadaspelapandemiacausadapeloCOVID

nosequivocamosemclassificarcomoumproblemadesaúdepública.Aorganizaçãodetrabalho
de forma remota tem demonstrado problemas sociais, econômicos, 

políticos, que vão além da saúdepública. 

O documento reflete bem as dificuldades deste momento e tem por 
objetivo estabelecer as diretrizes fundamentais para garantir a manutenção do processo 
formativo iniciado no primeiro semestre de 2020. É evidente que o documento foi muito 
bem redigido e é bastante completo, abordando boa parte das situações possíveis no 
contexto da aplicação das APNPs. A equipe de química concordou com a maioria dos 

onamentos do documento, porém, acredita
esteacabasendoamploedetalhadodemais,oquepodeacabarrestringindosoluçõeseretardand

Entendemos que o documento tem como objetivo principal criar condições 
para o encerramento 

.1enquantooretornopresencialnãoérecomendado.Háumaclarapreocupaçã
o com os registros nos sistemas escolares de conteúdos e carga horária das disciplinas, 
notas de avaliações e frequência, no entanto, todo esse trabalho só faz sentido se o 

s alunos às APNPs for garantido pelainstituição. 

Na minuta, alguns artigos nos fazem crer que a instituição não vai garantir 
que todos os alunos possam acessar as APNPs. No documento, há somente um único 

um auxílio para os estudantes desenvolverem as APNPs (Art. 
20), mas com a condição de existir 
“disponibilidadeorçamentária”nocampus.Ouseja,senãohouverdisponibilidadeorçamentár
ia, não haverá auxílio aosalunos. 

Odocumentotraztambémaprevisãodeaçõesparaalunosquenãopossamdesenv
NPs (como Art. 2, § 12º; Art. 3, § 6º e § 7º). Tais artigos apenas confirmam 

que existirão alunos que não terão condições de, como outros, acompanhar as APNPs de 
maneira minimamente satisfatória. Essa abordagem diferenciada para alguns alunos é 

com o conceito explicitado no primeiro parágrafo do Art.2: 

Art. 2: § 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para 
o aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

Não estaríamos acentuando as desigualdades se o acesso universal não 
está, até o momento, 
garantido?Alémdisso,osmateriaisimpressos(Art.3,§6ºe§7º)darãoasmesmasoportunidades 
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Sendo assim, este parecer representa um total de 52 docentes do IFRJ Campus Rio 
iro. O presente documento segue oficialmente assinado pelas coordenações 

dos cursos CTIQM e PMQ, uma vez que os professores são compartilhados. 

Compreendemos a grande dificuldade do momento e complexidade da 
os servidores do IFRJ a pensarem nas mais variadas 

propostas para enfrentarmos as 
consequênciaspedagógicasprovocadaspelapandemiacausadapeloCOVID-

nosequivocamosemclassificarcomoumproblemadesaúdepública.Aorganizaçãodetrabalho
de forma remota tem demonstrado problemas sociais, econômicos, 

O documento reflete bem as dificuldades deste momento e tem por 
objetivo estabelecer as diretrizes fundamentais para garantir a manutenção do processo 
formativo iniciado no primeiro semestre de 2020. É evidente que o documento foi muito 
bem redigido e é bastante completo, abordando boa parte das situações possíveis no 

química concordou com a maioria dos 
onamentos do documento, porém, acredita-se que 

esteacabasendoamploedetalhadodemais,oquepodeacabarrestringindosoluçõeseretardand

Entendemos que o documento tem como objetivo principal criar condições 
para o encerramento 

.1enquantooretornopresencialnãoérecomendado.Háumaclarapreocupaçã
o com os registros nos sistemas escolares de conteúdos e carga horária das disciplinas, 
notas de avaliações e frequência, no entanto, todo esse trabalho só faz sentido se o 

Na minuta, alguns artigos nos fazem crer que a instituição não vai garantir 
que todos os alunos possam acessar as APNPs. No documento, há somente um único 

tes desenvolverem as APNPs (Art. 
20), mas com a condição de existir 
“disponibilidadeorçamentária”nocampus.Ouseja,senãohouverdisponibilidadeorçamentár

Odocumentotraztambémaprevisãodeaçõesparaalunosquenãopossamdesenv
NPs (como Art. 2, § 12º; Art. 3, § 6º e § 7º). Tais artigos apenas confirmam 

que existirão alunos que não terão condições de, como outros, acompanhar as APNPs de 
maneira minimamente satisfatória. Essa abordagem diferenciada para alguns alunos é 

Art. 2: § 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o 
acesso educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para 

Não estaríamos acentuando as desigualdades se o acesso universal não 
está, até o momento, 
garantido?Alémdisso,osmateriaisimpressos(Art.3,§6ºe§7º)darãoasmesmasoportunidades 
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de aprendizado para os alunos sem acesso à 
acessados por esses alunos, pois não podem ser “impressos”. Como também não 
sabemos se possuem 
equipamentos,nãoestágarantidooacessoporpendriveououtrasformasdeacessoquenãosejam 
online. Como manter “contato constante
não têm acesso àinternet? 

Entendemos também que se faz necessária uma diretriz mais clara sobre as 
avaliações neste período, ressaltando a necessidade de enfatizar aspectos qualitativos e 
de serem assíncronas, mesmo com o acesso universal garantido. Por fim, apesar de 
compreendermos a tentativa de encerrar o semestre, não entendemos como isso poderá 
ser feito com a adoção de diferentes percentuais de carga horária em disciplinas de um 
mesmo período. Sem o reto
fimdoperíododeAPNPs,antesdo“próximosemestre”,nãoentendemosdequemaneirateríam
os a definição da situação acadêmica dos alunos para matrícula no próximo período. 
Como as 
disciplinasdoscursosintegradosnãosãoporcrédito,nãosepodeavançaremalguma
s sem a necessidade de aprovação em outras. O inciso V do Art. 15 também não permite 
a quebra de pré-requisto, que seria uma alternativa para “avançar” os alunos para o 
próximo período sem 
ofim“oficial”doanterior.Diantedessesproblemas,solicitamo
instânciassuperioresdoIFRJsobreosimpactosnaestruturaescolardaadoçãodecargashorárias 
diferentes de 100%. 

 

Sugestões adicionais:

-Tornar clara no início do documento as definições dos termos atividades 
assíncrona e síncrona, 
bemcomoautilizaçãoobrigatóriadoSIGAAcomoinstrumentoexclusivoderegistroacadêmic
o oficial no âmbito dos cursos IFRJ, inclusive nasAPNPs.

-Abertura de período especial de trancamento de matrícula para todos os 
estudantes e que este período não conte como tempo de p
instituição. 

-Oferta de cursos de formação para todos os professores em: (1) uso de 
ferramentas digitais didáticas da plataforma do IFRJ (Google Meet, Google Classroom, 
Moodle); (2) confecção, edição e postagem de vídeos; (3) históri
teóricos da educação remota, para que se conheça os erros e os acertos do passado deste 
tipo de educação. 

-Incluir no documento a possibilidade de reavaliação da regulamentação 
das APNPs após o primeiro mês de aplicação. Dessa forma, a comu
poderia debater sobre os 
sucessosedificuldadesdasAPNPs,desenvolvendoumaposiçãomaismadurasobreaviabilida
de das APNPs e de como trabalhar a carga horária das disciplinas. Essa avaliação após 
um mês nos permitirá corrigir ações e decisões, te
efeitosnegativos. 

-Verificar a viabilidade de inserir no SIGAA um ato declaratório por parte 
do aluno e do 
responsável,casooestudantesejamenordeidade,alertandosobreaproibiçãodereproduçãodos 
conteúdos e o direito de imagem doprofess
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de aprendizado para os alunos sem acesso à internet? Vídeos e áudios não poderão ser 
acessados por esses alunos, pois não podem ser “impressos”. Como também não 
sabemos se possuem 
equipamentos,nãoestágarantidooacessoporpendriveououtrasformasdeacessoquenãosejam 
online. Como manter “contato constante” com alunos (Art.3 § 5º, incisos VII e IX) que 

Entendemos também que se faz necessária uma diretriz mais clara sobre as 
avaliações neste período, ressaltando a necessidade de enfatizar aspectos qualitativos e 

, mesmo com o acesso universal garantido. Por fim, apesar de 
compreendermos a tentativa de encerrar o semestre, não entendemos como isso poderá 
ser feito com a adoção de diferentes percentuais de carga horária em disciplinas de um 
mesmo período. Sem o retorno presencial ao 
fimdoperíododeAPNPs,antesdo“próximosemestre”,nãoentendemosdequemaneirateríam
os a definição da situação acadêmica dos alunos para matrícula no próximo período. 
Como as 
disciplinasdoscursosintegradosnãosãoporcrédito,nãosepodeavançaremalguma
s sem a necessidade de aprovação em outras. O inciso V do Art. 15 também não permite 

requisto, que seria uma alternativa para “avançar” os alunos para o 
próximo período sem 
ofim“oficial”doanterior.Diantedessesproblemas,solicitamosmaioresesclarecimentosdas 
instânciassuperioresdoIFRJsobreosimpactosnaestruturaescolardaadoçãodecargashorárias 

Sugestões adicionais: 

Tornar clara no início do documento as definições dos termos atividades 
assíncrona e síncrona, 

oautilizaçãoobrigatóriadoSIGAAcomoinstrumentoexclusivoderegistroacadêmic
o oficial no âmbito dos cursos IFRJ, inclusive nasAPNPs. 

Abertura de período especial de trancamento de matrícula para todos os 
estudantes e que este período não conte como tempo de permanência do aluno na 

Oferta de cursos de formação para todos os professores em: (1) uso de 
ferramentas digitais didáticas da plataforma do IFRJ (Google Meet, Google Classroom, 
Moodle); (2) confecção, edição e postagem de vídeos; (3) história e fundamentos 
teóricos da educação remota, para que se conheça os erros e os acertos do passado deste 

Incluir no documento a possibilidade de reavaliação da regulamentação 
das APNPs após o primeiro mês de aplicação. Dessa forma, a comunidade acadêmica 
poderia debater sobre os 
sucessosedificuldadesdasAPNPs,desenvolvendoumaposiçãomaismadurasobreaviabilida
de das APNPs e de como trabalhar a carga horária das disciplinas. Essa avaliação após 
um mês nos permitirá corrigir ações e decisões, tentando minimizar os seus 

Verificar a viabilidade de inserir no SIGAA um ato declaratório por parte 
do aluno e do 
responsável,casooestudantesejamenordeidade,alertandosobreaproibiçãodereproduçãodos 
conteúdos e o direito de imagem doprofessor. 
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internet? Vídeos e áudios não poderão ser 
acessados por esses alunos, pois não podem ser “impressos”. Como também não 
sabemos se possuem 
equipamentos,nãoestágarantidooacessoporpendriveououtrasformasdeacessoquenãosejam 

” com alunos (Art.3 § 5º, incisos VII e IX) que 

Entendemos também que se faz necessária uma diretriz mais clara sobre as 
avaliações neste período, ressaltando a necessidade de enfatizar aspectos qualitativos e 

, mesmo com o acesso universal garantido. Por fim, apesar de 
compreendermos a tentativa de encerrar o semestre, não entendemos como isso poderá 
ser feito com a adoção de diferentes percentuais de carga horária em disciplinas de um 

rno presencial ao 
fimdoperíododeAPNPs,antesdo“próximosemestre”,nãoentendemosdequemaneirateríam
os a definição da situação acadêmica dos alunos para matrícula no próximo período. 
Como as 
disciplinasdoscursosintegradosnãosãoporcrédito,nãosepodeavançaremalgumasdisciplina
s sem a necessidade de aprovação em outras. O inciso V do Art. 15 também não permite 

requisto, que seria uma alternativa para “avançar” os alunos para o 
próximo período sem 

smaioresesclarecimentosdas 
instânciassuperioresdoIFRJsobreosimpactosnaestruturaescolardaadoçãodecargashorárias 

Tornar clara no início do documento as definições dos termos atividades 
assíncrona e síncrona, 

oautilizaçãoobrigatóriadoSIGAAcomoinstrumentoexclusivoderegistroacadêmic

Abertura de período especial de trancamento de matrícula para todos os 
ermanência do aluno na 

Oferta de cursos de formação para todos os professores em: (1) uso de 
ferramentas digitais didáticas da plataforma do IFRJ (Google Meet, Google Classroom, 

a e fundamentos 
teóricos da educação remota, para que se conheça os erros e os acertos do passado deste 

Incluir no documento a possibilidade de reavaliação da regulamentação 
nidade acadêmica 

poderia debater sobre os 
sucessosedificuldadesdasAPNPs,desenvolvendoumaposiçãomaismadurasobreaviabilida
de das APNPs e de como trabalhar a carga horária das disciplinas. Essa avaliação após 

ntando minimizar os seus 

Verificar a viabilidade de inserir no SIGAA um ato declaratório por parte 
do aluno e do 
responsável,casooestudantesejamenordeidade,alertandosobreaproibiçãodereproduçãodos 
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- Estudar a possibilidade do uso do Microsoft Teams como plataforma para 
Turma Virtual, que possibilita que o aluno só assista a aula na plataforma, sem poder 
gravá-la, além de permitir ao 
organizador(professor)dareuniãototalcontrolesobreareunião(oalun
m material sem autorização do organizador, ou mesmo excluir o organizador dareunião).

-
Criaçãodemaisdoisanexos,quetratará,respectivamente,dosdocumentosreferentesàausênci
a deentregaporpartedoalunodetrabalhoseprovas(AnexoII)eumtermodeciênc
de divulgação e reprodução do material disponibilizado pelo professor, assim como o 
direito de imagem de alunos e professores (AnexoIII).

 

2. Dúvidas 

-Há a possibilidade de que o retorno presencial ocorra após o encerramento 
do calendário acadêmico de 2020.1. Neste caso, como ficaria a situação acadêmica do 
aluno para 2020.2 nas disciplinas que não foram 100% cumpridas como APNPs? Existe 
possibilidade de aprovação condicional ao cumprimento das atividades presenciais de 
2020.1, mesmo que durante 

-O IFRJ não pretende garantir o acesso aos alunos à dispositivos 
adequados para acompanhar as APNPs? Os professores se preocupam que muitos alunos 
não consigam fazer as atividades 
propostasnasAPNPsviacelular.Contandoaindaquetodo
que também pode não serverdade.

-Com relação ao Art. 10º, as CoTPs conseguirão absorver todo o trabalho 
demandado? Isso não deveria ser compartilhado com as coordenações de curso?

-Pensando em disciplinas teórico
outras, dadas pela mesma equipe, é possível adiantar os conteúdos teóricos de 
disciplinas futuras em forma de APNPs e no próximo semestre realizarem as práticas?

 

Alterações naminuta 

Art 2º 

§ 1º Remover a palavra “manter”

A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de 
educacional 
universal,inclusivoedequalidade,bemcomonãocontribuirparaoaumentodasdesigualdade
s estruturais da sociedadebrasileira.

§2ºAlteraroincisoIdeformaatornarmaisclaroumdosobj
Também se propõe sutil modificação no inciso V para não ficarrepetitivo.

O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 
curso e 

amanutençãodaaprendizagem,semromperoisolamentosocialrecomenda
de saúde; II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; III 
- reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 
conteúdos e objetivosdeaprendizagemessenciaisprevistosnosPPCs;IV
contribuirparaumarotinabásica de estudos; 
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Estudar a possibilidade do uso do Microsoft Teams como plataforma para 

Turma Virtual, que possibilita que o aluno só assista a aula na plataforma, sem poder 
la, além de permitir ao 

organizador(professor)dareuniãototalcontrolesobreareunião(oalunonãopodeapresentaru
m material sem autorização do organizador, ou mesmo excluir o organizador dareunião).

Criaçãodemaisdoisanexos,quetratará,respectivamente,dosdocumentosreferentesàausênci
a deentregaporpartedoalunodetrabalhoseprovas(AnexoII)eumtermodeciênc
de divulgação e reprodução do material disponibilizado pelo professor, assim como o 
direito de imagem de alunos e professores (AnexoIII). 

Há a possibilidade de que o retorno presencial ocorra após o encerramento 
ico de 2020.1. Neste caso, como ficaria a situação acadêmica do 

aluno para 2020.2 nas disciplinas que não foram 100% cumpridas como APNPs? Existe 
possibilidade de aprovação condicional ao cumprimento das atividades presenciais de 
2020.1, mesmo que durante o período letivo de 2020.2? 

O IFRJ não pretende garantir o acesso aos alunos à dispositivos 
adequados para acompanhar as APNPs? Os professores se preocupam que muitos alunos 
não consigam fazer as atividades 
propostasnasAPNPsviacelular.Contandoaindaquetodososalunospossuamcelularpróprio,o 
que também pode não serverdade. 

Com relação ao Art. 10º, as CoTPs conseguirão absorver todo o trabalho 
demandado? Isso não deveria ser compartilhado com as coordenações de curso?

Pensando em disciplinas teórico-práticas que sejam pré
outras, dadas pela mesma equipe, é possível adiantar os conteúdos teóricos de 
disciplinas futuras em forma de APNPs e no próximo semestre realizarem as práticas?

Remover a palavra “manter” 

A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de 

universal,inclusivoedequalidade,bemcomonãocontribuirparaoaumentodasdesigualdade
s estruturais da sociedadebrasileira. 

AlteraroincisoIdeformaatornarmaisclaroumdosobjetivosmaisimportantesdasAPNPs. 
Também se propõe sutil modificação no inciso V para não ficarrepetitivo.

O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: I - Promover o avanço dos alunos no 

curso e 

amanutençãodaaprendizagem,semromperoisolamentosocialrecomenda
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; III 

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 
conteúdos e objetivosdeaprendizagemessenciaisprevistosnosPPCs;IV

paraumarotinabásica de estudos; V - Evitar o aumento da evasão dos 
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Estudar a possibilidade do uso do Microsoft Teams como plataforma para 
Turma Virtual, que possibilita que o aluno só assista a aula na plataforma, sem poder 

la, além de permitir ao 
onãopodeapresentaru

m material sem autorização do organizador, ou mesmo excluir o organizador dareunião). 

Criaçãodemaisdoisanexos,quetratará,respectivamente,dosdocumentosreferentesàausênci
a deentregaporpartedoalunodetrabalhoseprovas(AnexoII)eumtermodeciênciadeproibição 
de divulgação e reprodução do material disponibilizado pelo professor, assim como o 

Há a possibilidade de que o retorno presencial ocorra após o encerramento 
ico de 2020.1. Neste caso, como ficaria a situação acadêmica do 

aluno para 2020.2 nas disciplinas que não foram 100% cumpridas como APNPs? Existe 
possibilidade de aprovação condicional ao cumprimento das atividades presenciais de 

O IFRJ não pretende garantir o acesso aos alunos à dispositivos 
adequados para acompanhar as APNPs? Os professores se preocupam que muitos alunos 
não consigam fazer as atividades 

sosalunospossuamcelularpróprio,o 

Com relação ao Art. 10º, as CoTPs conseguirão absorver todo o trabalho 
demandado? Isso não deveria ser compartilhado com as coordenações de curso? 

ue sejam pré-requisito de 
outras, dadas pela mesma equipe, é possível adiantar os conteúdos teóricos de 
disciplinas futuras em forma de APNPs e no próximo semestre realizarem as práticas? 

manter oacesso 

universal,inclusivoedequalidade,bemcomonãocontribuirparaoaumentodasdesigualdade

etivosmaisimportantesdasAPNPs. 
Também se propõe sutil modificação no inciso V para não ficarrepetitivo. 

Promover o avanço dos alunos no 

curso e 

amanutençãodaaprendizagem,semromperoisolamentosocialrecomendadopelosórgãos
possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; III 

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a oferta dos 
conteúdos e objetivosdeaprendizagemessenciaisprevistosnosPPCs;IV-

Evitar o aumento da evasão dos 
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cursos; VI 
demanutençãoderecuperaçãodeestudoseVII

§ 4º Acrescentar a obrigatoriedade de registro no SIGAA.

Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
direção de 
ensino,avaliarapossibilidadedeadaptaçãodoscomponentescurricularessobsuaregência,e
m todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as quais deverão ser 
descritas em Plano de Atividades 
acadêmico(SIGAA). 

§ 7º Acrescentar videoaulas

Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será 
equivalenteaosomatóriodotempoparaorientarosestudante
s e o tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar 
preferência às atividades assíncronas nas mais diferentesmídias.

§ 8º Adição de um parágrafo sobre divulgação das APNPs

Cabeàscoordenaçõesdecurs
direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento periódico das APNPs, com 
base nestasdiretrizes. 

Art 3º 

Sugere-se flexibilizar as plataformas virtuais complementares e o estudo da 
possibilidade do uso do Microsoft Teams como AVEA.

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom 
únicas possibilidades de 

Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizado (AVEA). 
plataformas complementares são consideradas válidas desde que o link da atividade 

conste no AVEA. 

§ 7º Redefinição das funções. Cabe ao professor elaborar o material 
didático impresso, mas não entregar ao aluno. Também é importante que haja ciência do 
responsável quanto a essa entrega.

Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes para o 
desenvolvimentodasAPNPs,
campus,aqualcabe,considerandoascondiçõesdelogísticaedepessoal,analisaraviabilidad

e para garantir a entrega, com ciência do responsável pelo estudante, quando menor 
de idade. Por exemplo: postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 
disponibilização da estrutura de informática do campus, entre outros, considerando as 
normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde(OMS).

Art 5ºA liberação sem limites da realização de avaliações apenas após o retorno 
presencial pode acarretar acúmulo de avaliações com conteúdo extenso. As avaliações 
devem ser feitas de forma remota e assíncrona, exceto em casos justificados e aprovados 
em colegiado. 

AavaliaçãodaaprendizagemrealizadapormeiodeAPNPsduranteoperíododesuspensãodas 
aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente e mediante 
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- configurar-se como umaestratégia 

demanutençãoderecuperaçãodeestudoseVII-manterocontatoacolhedorcomosestudantes.

Acrescentar a obrigatoriedade de registro no SIGAA. 

docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
direção de 
ensino,avaliarapossibilidadedeadaptaçãodoscomponentescurricularessobsuaregência,e
m todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as quais deverão ser 

lano de Atividades - APNPs (Anexo 1) e no sistema de controle 

Acrescentar videoaulas 

Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será 
equivalenteaosomatóriodotempoparaorientarosestudantes,otempoparaassistirvideoaula

e o tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar 
preferência às atividades assíncronas nas mais diferentesmídias. 

Adição de um parágrafo sobre divulgação das APNPs 

Cabeàscoordenaçõesdecursos,emparceriacomascoordenaçõestécnico-pedagógicas e as 
direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento periódico das APNPs, com 

se flexibilizar as plataformas virtuais complementares e o estudo da 
do uso do Microsoft Teams como AVEA. 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom (e, se viável, o Microsoft Teams) 

Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizado (AVEA). Atividades utilizando 

plataformas complementares são consideradas válidas desde que o link da atividade 

Redefinição das funções. Cabe ao professor elaborar o material 
, mas não entregar ao aluno. Também é importante que haja ciência do 

responsável quanto a essa entrega. 

Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes para o 
desenvolvimentodasAPNPs,cabeaoprofessorelaboraromaterialedisponibil

campus,aqualcabe,considerandoascondiçõesdelogísticaedepessoal,analisaraviabilidad

e para garantir a entrega, com ciência do responsável pelo estudante, quando menor 
Por exemplo: postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 

isponibilização da estrutura de informática do campus, entre outros, considerando as 
normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde(OMS). 

A liberação sem limites da realização de avaliações apenas após o retorno 
acúmulo de avaliações com conteúdo extenso. As avaliações 

devem ser feitas de forma remota e assíncrona, exceto em casos justificados e aprovados 

AavaliaçãodaaprendizagemrealizadapormeiodeAPNPsduranteoperíododesuspensãodas 
icará a critério do planejamento elaborado pelo docente e mediante 
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se como umaestratégia 
manterocontatoacolhedorcomosestudantes. 

docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
direção de 
ensino,avaliarapossibilidadedeadaptaçãodoscomponentescurricularessobsuaregência,e
m todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as quais deverão ser 

e no sistema de controle 

Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será 

otempoparaassistirvideoaula

e o tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar 

 

pedagógicas e as 
direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento periódico das APNPs, com 

se flexibilizar as plataformas virtuais complementares e o estudo da 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
(e, se viável, o Microsoft Teams) vigoram como 

Atividades utilizando 

plataformas complementares são consideradas válidas desde que o link da atividade 

Redefinição das funções. Cabe ao professor elaborar o material 
, mas não entregar ao aluno. Também é importante que haja ciência do 

Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes para o 
cabeaoprofessorelaboraromaterialedisponibilizaràgestãodo 

campus,aqualcabe,considerandoascondiçõesdelogísticaedepessoal,analisaraviabilidad

e para garantir a entrega, com ciência do responsável pelo estudante, quando menor 
Por exemplo: postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 

isponibilização da estrutura de informática do campus, entre outros, considerando as 

A liberação sem limites da realização de avaliações apenas após o retorno 
acúmulo de avaliações com conteúdo extenso. As avaliações 

devem ser feitas de forma remota e assíncrona, exceto em casos justificados e aprovados 

AavaliaçãodaaprendizagemrealizadapormeiodeAPNPsduranteoperíododesuspensãodas 
icará a critério do planejamento elaborado pelo docente e mediante 
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acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também de avaliação 
presencial posterior, em caso de retorno presencial, somente em casos excepcionais 

justificados e aprovados em reunião de colegiado decurso.

§ 4º Importante oficializar pedidos de adiamento de prazo de entrega de trabalhos e 
provas. 

No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades encontradas
(Anexo 2) e deverá ser assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo 
definido no calendário acadêmico.

§ 7º Viola o Regulamento dos Conselhos de Classe 
IFRJ/CONSUP nº 19, de 19 de abril de

Art. 3º. Compete ao Conselho de Classe quanto ao processo de avaliação da 
aprendizagem e aos critérios de progressão acadêmica:

III – decidir sobre a situação de cada educando quanto aos estudos de recuperação, à 

aprovação e à reprovação, respeitado

Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e 
Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de 
graduação. 

§ 8º Entende-se que não faz sentido optar por recuperação paralela neste 
momento. Sugere-se caráter opcional:

Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino 
paralela para os 

estudantes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições 
de ensino-aprendizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

Art 15º
requisitosdeveseraceita,considerandoaexcepcionalidadeque estamos vivendo e o 
impedimento que o aluno fique retido em um semestre, caso uma disciplina não
ser totalmente desenvolvida como APNPs e o retorno presencial não seja possível 
dentro do calendário acadêmico de2020.1.

No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos cursos 
poderão 
aprovarareorganizaçãodaofertadediscipl
s de forma não presencial, 
suspensão das atividades presenciais, desdeque:

Art 22º Considera-se importante a elaboração de modelo de termo de pro
divulgação externa das gravações de chamadas de vídeo e de material didático 
elaborado pelo professor. 

Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
videoaulas ou fizeremtransmissõessíncronas
duranteoperíodoemqueestiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus 
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acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também de avaliação 

, em caso de retorno presencial, somente em casos excepcionais 

m reunião de colegiado decurso. 

Importante oficializar pedidos de adiamento de prazo de entrega de trabalhos e 

No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
estes devem justificar as dificuldades encontradas através de preenchimento de termo 

e deverá ser assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo 
definido no calendário acadêmico. 

Viola o Regulamento dos Conselhos de Classe - Anexo à Resolução 
IFRJ/CONSUP nº 19, de 19 de abril de 2013: 

Art. 3º. Compete ao Conselho de Classe quanto ao processo de avaliação da 
aprendizagem e aos critérios de progressão acadêmica: 

decidir sobre a situação de cada educando quanto aos estudos de recuperação, à 

aprovação e à reprovação, respeitado o parecer final do professor. 

Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de 

se que não faz sentido optar por recuperação paralela neste 
se caráter opcional: 

poio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
curso e da diretoria de ensino optar pela organização de atividades de recuperação 

estudantes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições 
endizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

Art 15ºApossibilidadedequebradepré
requisitosdeveseraceita,considerandoaexcepcionalidadeque estamos vivendo e o 
impedimento que o aluno fique retido em um semestre, caso uma disciplina não
ser totalmente desenvolvida como APNPs e o retorno presencial não seja possível 
dentro do calendário acadêmico de2020.1. 

No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos cursos 

aprovarareorganizaçãodaofertadedisciplinasprevistasnosPPCquenãopodemserofertada
s de forma não presencial, incluindo a quebra de pré-requisitos, durante o período de 
suspensão das atividades presenciais, desdeque: 

V. Remover 

se importante a elaboração de modelo de termo de pro
divulgação externa das gravações de chamadas de vídeo e de material didático 

Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
videoaulas ou fizeremtransmissõessíncronas-comolivesouwebinários
duranteoperíodoemqueestiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus 
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acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também de avaliação 
, em caso de retorno presencial, somente em casos excepcionais 

Importante oficializar pedidos de adiamento de prazo de entrega de trabalhos e 

No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas atividades avaliativas, 
através de preenchimento de termo 

e deverá ser assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo 

Anexo à Resolução 

Art. 3º. Compete ao Conselho de Classe quanto ao processo de avaliação da 

decidir sobre a situação de cada educando quanto aos estudos de recuperação, à 

Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 

decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de 

se que não faz sentido optar por recuperação paralela neste 

poio do Setor Pedagógico ou equivalente, da coordenação de 
organização de atividades de recuperação 

estudantes que apresentarem baixo rendimento, com o objetivo de assegurar condições 
endizagem de forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 

Apossibilidadedequebradepré-
requisitosdeveseraceita,considerandoaexcepcionalidadeque estamos vivendo e o 
impedimento que o aluno fique retido em um semestre, caso uma disciplina não possa 
ser totalmente desenvolvida como APNPs e o retorno presencial não seja possível 

No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos cursos 

inasprevistasnosPPCquenãopodemserofertada
, durante o período de 

se importante a elaboração de modelo de termo de proibição da 
divulgação externa das gravações de chamadas de vídeo e de material didático 

Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
comolivesouwebinários-

duranteoperíodoemqueestiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus 
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direitos individuais à proteção de imagem e 
voz,conformeprevistonaLei9.610,de19defevereirode1998,naLei12.965,de23deabrilde 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislações

Parágrafoúnico:Paragarantiraproteçãodapropriedadeintelectualdosmateriaiselabo
rados pelos professores, assim como a proteção de imagem e voz dos professores e 

estudantes, serão seguidos os seguintesprocedimentos:

I. Preenchimento pelos estudantes m

estudantes menores de idade de termo de proibição de cópia, edição e/ou divulgação 

do materialutilizado pelo professor e de gravações de chamadas de vídeo (AnexoIII).

II. Todomaterialdidático,impressoe/ouaudiovisualproduzidopeloservidordeveráadverti
rao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e de voz, mediante a 
seguinte 
orientaçãodisponibilizadaemtodososmateriais:“Esteéummaterialpedagógicodesenvolvi
do por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, 
por 
quaisquermeiosexistentesouquevieremaserdesenvolvidos,somentepoderáserfeitomediant
e autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas 
as penalidades legaisvigentes”.
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direitos individuais à proteção de imagem e 
voz,conformeprevistonaLei9.610,de19defevereirode1998,naLei12.965,de23deabrilde 
2014 (Marco Civil da Internet) e demais legislaçõescorrelatas. 

Parágrafoúnico:Paragarantiraproteçãodapropriedadeintelectualdosmateriaiselabo
rados pelos professores, assim como a proteção de imagem e voz dos professores e 

estudantes, serão seguidos os seguintesprocedimentos:

Preenchimento pelos estudantes maiores de idade e pelo responsável legal dos 

estudantes menores de idade de termo de proibição de cópia, edição e/ou divulgação 

do materialutilizado pelo professor e de gravações de chamadas de vídeo (AnexoIII).

Todomaterialdidático,impressoe/ouaudiovisualproduzidopeloservidordeveráadverti
rao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e de voz, mediante a 

orientaçãodisponibilizadaemtodososmateriais:“Esteéummaterialpedagógicodesenvolvi
r servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, 

quaisquermeiosexistentesouquevieremaserdesenvolvidos,somentepoderáserfeitomediant
e autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas 

penalidades legaisvigentes”. 
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direitos individuais à proteção de imagem e 
voz,conformeprevistonaLei9.610,de19defevereirode1998,naLei12.965,de23deabrilde 

Parágrafoúnico:Paragarantiraproteçãodapropriedadeintelectualdosmateriaiselabo
rados pelos professores, assim como a proteção de imagem e voz dos professores e 

estudantes, serão seguidos os seguintesprocedimentos: 

aiores de idade e pelo responsável legal dos 

estudantes menores de idade de termo de proibição de cópia, edição e/ou divulgação 

do materialutilizado pelo professor e de gravações de chamadas de vídeo (AnexoIII). 

Todomaterialdidático,impressoe/ouaudiovisualproduzidopeloservidordeveráadverti
rao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de imagem e de voz, mediante a 

orientaçãodisponibilizadaemtodososmateriais:“Esteéummaterialpedagógicodesenvolvi
r servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, 

quaisquermeiosexistentesouquevieremaserdesenvolvidos,somentepoderáserfeitomediant
e autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas 
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ANEXO XVII – CRJ - Contribuições da

CONSIDERAÇÕES SOBRE A MINUTA DAS APNPs  

 

 Nós, servidoras da CoTP 
pedagogas e técnicos em assuntos educacionais, nos mobilizamos para analisar a minuta 
sobre as Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) 
virtude de um grave acontecimento de saúde (Covid
obrigado o isolamento social de todos os cidadãos. Não tínhamos opinião formada e 
nem experiência neste assunto, pois, como nossos cursos sempre foram presenciais, não 
vivenciamos este tipo de trabalho remoto. 

 Consideramos que este método não era objetivo do IFRJ, dado que a proposição 
de atividades remotas se deu por motivo alheio e não pelas intenções pedagógicas do 
instituto. Não houve um planejamento prévio, um preparo da comunidade 
menos dos alunos para trabalhar conteúdos da carga horária de cada período e curso. 
Ainda levantamos a questão se todos os alunos teriam condições emocionais, mentais, 
físicas e instrumentais para acompanhar tais atividades como parte do con
de cada curso. Fizemos várias leituras e discussões sobre cada artigo, parágrafo, inciso e 
levantamos algumas questões e críticas que apresentaremos a seguir.

As APNPs devem ser implantadas com a garantia de acesso de todo o alunado e tendo 
como objetivo o acolhimento, o resgate e a manutenção das relações entre discentes e 
educadores que se viram, de forma abrupta e adversa, afastados do espaço e da 
comunidade escolar. Entendemos que as APNPs devem propor práticas que estimulem a 
reflexão sobre os conteúdos dos componentes curriculares a serem trabalhados 
relacionando-os aos conhecimentos, vivências e consequências trazidas pela pandemia 
do Covid-19. Consideramos, também, que as APNPs não devem ter caráter de 
aprovação/reprovação, mas podem e d
quando do retorno às atividades presenciais.

 O Artigo 1º expõe que as atividades terão conteúdos e objetivos essenciais de 
aprendizagem, atendendo à parte da carga horária curricular. O mesmo artigo menciona 
que serão ministradas atividades preferencialmente assíncronas, mas que também 
podem ser síncronas, onde cada aluno deverá participar em horário pré
mesmo tempo que seus colegas de turma e com a presença do professor. Destacamos 
que somos a favor de atividades, preferencialmente, assíncronas, uma vez que 
possibilitam um maior acesso dos alunos. No caso de atividades síncronas, as mesmas 
devem ser gravadas para o posterior acesso dos alunos. Os produtos entregues pelos 
estudantes, ao desenvolverem as APNPs, podem ser computados para composição de 
média ou parte da carga horária da disciplina na ocasião do retorno das atividades 
presenciais. 

 O Artigo 2º destaca que as atividades de ensino poderão ser executadas de forma 
não presencial, sendo utilizado para isso, o uso de tecnologias ou não. 
entendemos que as atividades sem o uso da tecnologia não podem ser substitutivas das 
atividades com o uso de tecnologia, uma vez que estas são fundamentais para a 
mediação entre estudante e pr

 Defendemos que todas as atividades desenvolvidas durante esse período de 
exceção devem proporcionar valorização e ganhos para os estudantes, sem contudo 
partir a priori que o conteúdo ofertado seja de 100% da carga horária das disciplinas, 
pois isso configuraria ensino a distância. 
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Contribuições da COTP 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A MINUTA DAS APNPs  - AGOSTO / 2020 

Nós, servidoras da CoTP – Campus Rio de Janeiro, assistentes sociais, 
pedagogas e técnicos em assuntos educacionais, nos mobilizamos para analisar a minuta 

Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) apresentada pela PROEN em 
e acontecimento de saúde (Covid-19), a nível nacional e mundial, ter 

obrigado o isolamento social de todos os cidadãos. Não tínhamos opinião formada e 
nem experiência neste assunto, pois, como nossos cursos sempre foram presenciais, não 

po de trabalho remoto.  

que este método não era objetivo do IFRJ, dado que a proposição 
de atividades remotas se deu por motivo alheio e não pelas intenções pedagógicas do 
instituto. Não houve um planejamento prévio, um preparo da comunidade 
menos dos alunos para trabalhar conteúdos da carga horária de cada período e curso. 
Ainda levantamos a questão se todos os alunos teriam condições emocionais, mentais, 
físicas e instrumentais para acompanhar tais atividades como parte do con

Fizemos várias leituras e discussões sobre cada artigo, parágrafo, inciso e 
levantamos algumas questões e críticas que apresentaremos a seguir. 

As APNPs devem ser implantadas com a garantia de acesso de todo o alunado e tendo 
mo objetivo o acolhimento, o resgate e a manutenção das relações entre discentes e 

educadores que se viram, de forma abrupta e adversa, afastados do espaço e da 
comunidade escolar. Entendemos que as APNPs devem propor práticas que estimulem a 

e os conteúdos dos componentes curriculares a serem trabalhados 
os aos conhecimentos, vivências e consequências trazidas pela pandemia 

19. Consideramos, também, que as APNPs não devem ter caráter de 
aprovação/reprovação, mas podem e devem ser objeto de aproveitamento de estudos 
quando do retorno às atividades presenciais. 

O Artigo 1º expõe que as atividades terão conteúdos e objetivos essenciais de 
aprendizagem, atendendo à parte da carga horária curricular. O mesmo artigo menciona 
que serão ministradas atividades preferencialmente assíncronas, mas que também 
podem ser síncronas, onde cada aluno deverá participar em horário pré-
mesmo tempo que seus colegas de turma e com a presença do professor. Destacamos 

favor de atividades, preferencialmente, assíncronas, uma vez que 
possibilitam um maior acesso dos alunos. No caso de atividades síncronas, as mesmas 
devem ser gravadas para o posterior acesso dos alunos. Os produtos entregues pelos 

verem as APNPs, podem ser computados para composição de 
média ou parte da carga horária da disciplina na ocasião do retorno das atividades 

O Artigo 2º destaca que as atividades de ensino poderão ser executadas de forma 
tilizado para isso, o uso de tecnologias ou não. 

entendemos que as atividades sem o uso da tecnologia não podem ser substitutivas das 
atividades com o uso de tecnologia, uma vez que estas são fundamentais para a 
mediação entre estudante e professor. 

Defendemos que todas as atividades desenvolvidas durante esse período de 
exceção devem proporcionar valorização e ganhos para os estudantes, sem contudo 
partir a priori que o conteúdo ofertado seja de 100% da carga horária das disciplinas, 

sso configuraria ensino a distância.  
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AGOSTO / 2020  

Campus Rio de Janeiro, assistentes sociais, 
pedagogas e técnicos em assuntos educacionais, nos mobilizamos para analisar a minuta 

apresentada pela PROEN em 
19), a nível nacional e mundial, ter 

obrigado o isolamento social de todos os cidadãos. Não tínhamos opinião formada e 
nem experiência neste assunto, pois, como nossos cursos sempre foram presenciais, não 

que este método não era objetivo do IFRJ, dado que a proposição 
de atividades remotas se deu por motivo alheio e não pelas intenções pedagógicas do 
instituto. Não houve um planejamento prévio, um preparo da comunidade escolar, muito 
menos dos alunos para trabalhar conteúdos da carga horária de cada período e curso. 
Ainda levantamos a questão se todos os alunos teriam condições emocionais, mentais, 
físicas e instrumentais para acompanhar tais atividades como parte do conteúdo letivo 

Fizemos várias leituras e discussões sobre cada artigo, parágrafo, inciso e 

As APNPs devem ser implantadas com a garantia de acesso de todo o alunado e tendo 
mo objetivo o acolhimento, o resgate e a manutenção das relações entre discentes e 

educadores que se viram, de forma abrupta e adversa, afastados do espaço e da 
comunidade escolar. Entendemos que as APNPs devem propor práticas que estimulem a 

e os conteúdos dos componentes curriculares a serem trabalhados 
os aos conhecimentos, vivências e consequências trazidas pela pandemia 

19. Consideramos, também, que as APNPs não devem ter caráter de 
evem ser objeto de aproveitamento de estudos 

O Artigo 1º expõe que as atividades terão conteúdos e objetivos essenciais de 
aprendizagem, atendendo à parte da carga horária curricular. O mesmo artigo menciona 
que serão ministradas atividades preferencialmente assíncronas, mas que também 

-determinado, ao 
mesmo tempo que seus colegas de turma e com a presença do professor. Destacamos 

favor de atividades, preferencialmente, assíncronas, uma vez que 
possibilitam um maior acesso dos alunos. No caso de atividades síncronas, as mesmas 
devem ser gravadas para o posterior acesso dos alunos. Os produtos entregues pelos 

verem as APNPs, podem ser computados para composição de 
média ou parte da carga horária da disciplina na ocasião do retorno das atividades 

O Artigo 2º destaca que as atividades de ensino poderão ser executadas de forma 
tilizado para isso, o uso de tecnologias ou não. Neste aspecto, 

entendemos que as atividades sem o uso da tecnologia não podem ser substitutivas das 
atividades com o uso de tecnologia, uma vez que estas são fundamentais para a 

Defendemos que todas as atividades desenvolvidas durante esse período de 
exceção devem proporcionar valorização e ganhos para os estudantes, sem contudo 
partir a priori que o conteúdo ofertado seja de 100% da carga horária das disciplinas, 
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 No parágrafo 5º do Artigo 2º, é expresso que as atividades podem ser mediadas 
ou não por tecnologias digitais de informação e comuni
discente o acesso aos conte
que todos os estudantes deverão ter acesso ao uso da tecnologia, pois o uso por meio 
físico não pode ser substitutivo do acesso tecnológico, mas sim complementar, como 
material de apoio. 

 Já o parágrafo 6º, destaca a construçã
os professores, de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar sem gerar sobrecarga e sobreposição aos
os docentes é primordial para que não haja sob
Assinalamos ser necessária a implementação das APNPs de forma gradativa, realizando 
avaliação permanente das atividades pelos sujeitos envolvidos, para que as mesmas 
tenham adesão dos estudantes. Sugerimos que sejam
transdisciplinares quando possível.

 O § 7º do mesmo Artigo, apresenta uma fórmula para se fazer um cálculo do 
tempo que cada aluno levará para resolver as atividades, enfatizando que os docentes 
deverão dar preferência às atividades a
Ponderamos que o cálculo previsto neste parágrafo deve ser flexibilizado porque o 
professor não tem como calcular o tempo que cada aluno levará para desenvolver a 
atividade, pois depende do grau de dificuldade de cada

 No § 8º avaliamos que o acompanhamento e divulgação do planejamento 
periódico das APNPs deverá ser feito pelo gru
acompanhará as atividades multidisciplinares. O a
suporte da CoTP, em relação ao acolhimento e orientação, e o trabalho de divulgação 
seria um ato conjunto entre DE, CoTP e Coordenadores.

 Ainda no Artigo 2º, o § 10 aponta que os componentes curriculares que tenham 
atividades experimentais e/ou práticas (como ofertadas nos l
puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
suspensão das aulas presenciais, deverão ser ofertados em outros componentes 
curriculares, em consonância com a estrutura curricular de cada curso, no semestre
corrente ou no próximo. A nossa defesa é que sejam trabalhados conteúdos que deverão 
ser aproveitados pelas disciplinas na ocasião do retorno presencial ou de ensino híbrido. 
Nesse sentido, a lógica não é de reposição de conteúdos, mas o aproveitamento do
conteúdos ministrados nesse período excepcional.

 No § 11, que se refere aos estudantes concluintes, defendemos a garantia de que 
eles sejam devidamente informados sobre quais serão as medidas específicas adotadas, 
não somente no âmbito dos respectivos c
mas no período inicial da implementação das APNPs. Ponderamos ser fundamental que 
sejam ofertadas atividades emergenciais que garantam a conclusão do curso. Tais 
estudantes devem ser tratados por meio da elabora
específico, considerando a modalidade de ensino, a natureza do curso e a carga horária 
já cumprida pelos estudantes.

 O § 12 trata da justificativa dos estudantes que não puderem realizar as APNPs 
propostas por razões expressas 
ensino ou por outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado 
de curso com o apoio de equipe multiprofi

 Acreditamos que muitos alunos
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fo 5º do Artigo 2º, é expresso que as atividades podem ser mediadas 

ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação e sempre permitir ao 
discente o acesso aos conteúdos das atividades por meio físico e/ou virtual. Reiteramos 
que todos os estudantes deverão ter acesso ao uso da tecnologia, pois o uso por meio 
físico não pode ser substitutivo do acesso tecnológico, mas sim complementar, como 

Já o parágrafo 6º, destaca a construção de atividades e propostas conjuntas entre 
os professores, de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar sem gerar sobrecarga e sobreposição aos discentes. A articulação entre 
os docentes é primordial para que não haja sobrecarga de atividades para os discentes. 
Assinalamos ser necessária a implementação das APNPs de forma gradativa, realizando 
avaliação permanente das atividades pelos sujeitos envolvidos, para que as mesmas 
tenham adesão dos estudantes. Sugerimos que sejam ofertados conteúdos 
transdisciplinares quando possível. 

O § 7º do mesmo Artigo, apresenta uma fórmula para se fazer um cálculo do 
tempo que cada aluno levará para resolver as atividades, enfatizando que os docentes 
deverão dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias. 
Ponderamos que o cálculo previsto neste parágrafo deve ser flexibilizado porque o 
professor não tem como calcular o tempo que cada aluno levará para desenvolver a 
atividade, pois depende do grau de dificuldade de cada um. 

No § 8º avaliamos que o acompanhamento e divulgação do planejamento 
periódico das APNPs deverá ser feito pelo grupo de professores que elaborará e 
acompanhará as atividades multidisciplinares. O acompanhamento poderá contar com o 

relação ao acolhimento e orientação, e o trabalho de divulgação 
seria um ato conjunto entre DE, CoTP e Coordenadores. 

Ainda no Artigo 2º, o § 10 aponta que os componentes curriculares que tenham 
atividades experimentais e/ou práticas (como ofertadas nos laboratórios) que não 
puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
suspensão das aulas presenciais, deverão ser ofertados em outros componentes 
curriculares, em consonância com a estrutura curricular de cada curso, no semestre
corrente ou no próximo. A nossa defesa é que sejam trabalhados conteúdos que deverão 
ser aproveitados pelas disciplinas na ocasião do retorno presencial ou de ensino híbrido. 
Nesse sentido, a lógica não é de reposição de conteúdos, mas o aproveitamento do
conteúdos ministrados nesse período excepcional. 

11, que se refere aos estudantes concluintes, defendemos a garantia de que 
mente informados sobre quais serão as medidas específicas adotadas, 

não somente no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou conselhos de classe, 
mas no período inicial da implementação das APNPs. Ponderamos ser fundamental que 
sejam ofertadas atividades emergenciais que garantam a conclusão do curso. Tais 
estudantes devem ser tratados por meio da elaboração de um plano de trabalho 
específico, considerando a modalidade de ensino, a natureza do curso e a carga horária 
já cumprida pelos estudantes. 

12 trata da justificativa dos estudantes que não puderem realizar as APNPs 
propostas por razões expressas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de 
ensino ou por outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado 
de curso com o apoio de equipe multiprofissional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros).

Acreditamos que muitos alunos apresentarão razões para não acompanharem as 
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fo 5º do Artigo 2º, é expresso que as atividades podem ser mediadas 
cação e sempre permitir ao 
sico e/ou virtual. Reiteramos 

que todos os estudantes deverão ter acesso ao uso da tecnologia, pois o uso por meio 
físico não pode ser substitutivo do acesso tecnológico, mas sim complementar, como 

o de atividades e propostas conjuntas entre 
os professores, de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 

discentes. A articulação entre 
recarga de atividades para os discentes. 

Assinalamos ser necessária a implementação das APNPs de forma gradativa, realizando 
avaliação permanente das atividades pelos sujeitos envolvidos, para que as mesmas 

ofertados conteúdos 

O § 7º do mesmo Artigo, apresenta uma fórmula para se fazer um cálculo do 
tempo que cada aluno levará para resolver as atividades, enfatizando que os docentes 

ssíncronas nas mais diferentes mídias. 
Ponderamos que o cálculo previsto neste parágrafo deve ser flexibilizado porque o 
professor não tem como calcular o tempo que cada aluno levará para desenvolver a 

No § 8º avaliamos que o acompanhamento e divulgação do planejamento 
po de professores que elaborará e 

companhamento poderá contar com o 
relação ao acolhimento e orientação, e o trabalho de divulgação 

Ainda no Artigo 2º, o § 10 aponta que os componentes curriculares que tenham 
aboratórios) que não 

puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
suspensão das aulas presenciais, deverão ser ofertados em outros componentes 
curriculares, em consonância com a estrutura curricular de cada curso, no semestre 
corrente ou no próximo. A nossa defesa é que sejam trabalhados conteúdos que deverão 
ser aproveitados pelas disciplinas na ocasião do retorno presencial ou de ensino híbrido. 
Nesse sentido, a lógica não é de reposição de conteúdos, mas o aproveitamento dos 

11, que se refere aos estudantes concluintes, defendemos a garantia de que 
mente informados sobre quais serão as medidas específicas adotadas, 

olegiados de curso e/ou conselhos de classe, 
mas no período inicial da implementação das APNPs. Ponderamos ser fundamental que 
sejam ofertadas atividades emergenciais que garantam a conclusão do curso. Tais 

ção de um plano de trabalho 
específico, considerando a modalidade de ensino, a natureza do curso e a carga horária 

12 trata da justificativa dos estudantes que não puderem realizar as APNPs 
nas respectivas regulamentações de sua modalidade de 

ensino ou por outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado 
ssional  (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros). 

apresentarão razões para não acompanharem as 
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APNPs. As dificuldades e/ou impossibilidades de cada aluno executar as atividades 
podem ter origem nas condições materiais, em questões de saúde mental, de lacunas de 
conteúdos anteriores não desenvolvidos e mu
demandas nesse sentido. Entendemos que o plano de atividades deve ser avaliado 
continuamente e replanejado, se necessário. 

 Os estudantes deverão ter acesso ao plano de atividades da turma no início das 
aulas. Caso o planejamento não seja pertinente para a turma, o professor faria o ajuste 
para contemplar a maioria e, se necessário, faria planos individualizados para todos que 
continuarem apresentando dificuldade. Em qualquer momento, o estudante poderá 
manifestar suas dificuldades de não acompanhar o plano de atividades.

 O § 13 considera a possibilidade das APNPs continuarem sendo oferecidas 
mesmo após o retorno das aulas presenciais. Avaliamos que as atividades remotas
deverão acontecer no período em que as aulas não pude
exceção do período de abertura gradual das atividades acadêmicas presenciais, em que 
as aulas poderão ser ofertadas tanto de modo presencial quanto a distância.

 No parágrafo 1º do Artigo 3º, fica estabelecido que o sistema SIGAA é
instrumento de registro acadêmico em relação às APNPs. Salientamos que 
incompreensível que a CoTP não tenha acesso ao SIGAA
o atendimento de um responsável, verificar o rendimento do aluno em cada disciplina, 
em cada bimestre e fazer uma análise do que está acontecendo. Lembramos que toda 
estratégia de ação das APNPs está vinculada ao SIGAA. No atual cenário de atividades 
remotas, fica ainda mais clara a necessidade de acesso dos profissionais da coordenação 
ao sistema por ser este o único instrumento de registro acadêmico.

 O § 3º do Artigo 3º trata de procedimentos gerais e, no inciso IV, menciona a 
orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 
objetivos da disciplina e como serão avali
responsável por orientar os alunos quanto à relação das atividades propostas com os 
objetivos de cada disciplina e como serão avaliadas. Todavia, essa incumbência deve 

estar clarificada no documento final das APNPs

 Ainda no que se refere ao mesmo parágrafo, o inciso V trata do material 
didático, em formato digital, já disponível na internet e também do material a ser 
produzido pelos professores, dentro das normas da ABNT e d
correlatas. Alertamos para o fato de 
gravados pelos professores serão utilizados somente para os fins de ensino do IFRJ.

 O inciso VI trata de proposições de vários
organizadas e disponibilizadas, com ou sem a mediação tecnológica. Reafirmamos que 
estas proposições somente poderão acontecer se todos os alunos que não têm acesso aos 
meios tecnológicos tiverem o referido acesso ofertado pelo instituto.

O inciso VIII afirma que as atividades síncronas deverão acontecer 
exclusivamente nos dias e horários das disciplinas em que a turma está regulamente 
matriculada ou em dias e horários diferentes. Advertimos que, em ambos os casos, deve 
haver acordo entre professores e alunos envolvidos. Reiteramos também a necessidade 
de gravação das aulas para permitir o acesso de todos os estudantes.

O § 4º do Artigo 3º expressa que as APNPs que envolvam aulas expositivas 
deverão ser gravadas, mediante consentimento dos pa
normas éticas legais e institucionais de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no 
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. As dificuldades e/ou impossibilidades de cada aluno executar as atividades 

podem ter origem nas condições materiais, em questões de saúde mental, de lacunas de 
conteúdos anteriores não desenvolvidos e muitos, normalmente, já apresentam 
demandas nesse sentido. Entendemos que o plano de atividades deve ser avaliado 
continuamente e replanejado, se necessário.  

Os estudantes deverão ter acesso ao plano de atividades da turma no início das 
jamento não seja pertinente para a turma, o professor faria o ajuste 

para contemplar a maioria e, se necessário, faria planos individualizados para todos que 
continuarem apresentando dificuldade. Em qualquer momento, o estudante poderá 

culdades de não acompanhar o plano de atividades. 

O § 13 considera a possibilidade das APNPs continuarem sendo oferecidas 
mesmo após o retorno das aulas presenciais. Avaliamos que as atividades remotas
deverão acontecer no período em que as aulas não puderem ser presenciais. Com 
exceção do período de abertura gradual das atividades acadêmicas presenciais, em que 
as aulas poderão ser ofertadas tanto de modo presencial quanto a distância.

1º do Artigo 3º, fica estabelecido que o sistema SIGAA é
instrumento de registro acadêmico em relação às APNPs. Salientamos que 
incompreensível que a CoTP não tenha acesso ao SIGAA, nem mesmo para, durante 
o atendimento de um responsável, verificar o rendimento do aluno em cada disciplina, 

estre e fazer uma análise do que está acontecendo. Lembramos que toda 
estratégia de ação das APNPs está vinculada ao SIGAA. No atual cenário de atividades 
remotas, fica ainda mais clara a necessidade de acesso dos profissionais da coordenação 

r ser este o único instrumento de registro acadêmico. 

do Artigo 3º trata de procedimentos gerais e, no inciso IV, menciona a 
orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 
objetivos da disciplina e como serão avaliadas. Entendemos que cada professor será 
responsável por orientar os alunos quanto à relação das atividades propostas com os 
objetivos de cada disciplina e como serão avaliadas. Todavia, essa incumbência deve 

estar clarificada no documento final das APNPs. 

Ainda no que se refere ao mesmo parágrafo, o inciso V trata do material 
didático, em formato digital, já disponível na internet e também do material a ser 
produzido pelos professores, dentro das normas da ABNT e demais normas e legislações 
correlatas. Alertamos para o fato de ficar claramente determinado que os materiais 
gravados pelos professores serão utilizados somente para os fins de ensino do IFRJ.

O inciso VI trata de proposições de vários tipos de atividades que podem ser 
organizadas e disponibilizadas, com ou sem a mediação tecnológica. Reafirmamos que 
estas proposições somente poderão acontecer se todos os alunos que não têm acesso aos 
meios tecnológicos tiverem o referido acesso ofertado pelo instituto. 

inciso VIII afirma que as atividades síncronas deverão acontecer 
exclusivamente nos dias e horários das disciplinas em que a turma está regulamente 
matriculada ou em dias e horários diferentes. Advertimos que, em ambos os casos, deve 

ofessores e alunos envolvidos. Reiteramos também a necessidade 
de gravação das aulas para permitir o acesso de todos os estudantes. 

O § 4º do Artigo 3º expressa que as APNPs que envolvam aulas expositivas 
deverão ser gravadas, mediante consentimento dos participantes e de acordo com as 
normas éticas legais e institucionais de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no 
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. As dificuldades e/ou impossibilidades de cada aluno executar as atividades 
podem ter origem nas condições materiais, em questões de saúde mental, de lacunas de 

itos, normalmente, já apresentam 
demandas nesse sentido. Entendemos que o plano de atividades deve ser avaliado 

Os estudantes deverão ter acesso ao plano de atividades da turma no início das 
jamento não seja pertinente para a turma, o professor faria o ajuste 

para contemplar a maioria e, se necessário, faria planos individualizados para todos que 
continuarem apresentando dificuldade. Em qualquer momento, o estudante poderá 

O § 13 considera a possibilidade das APNPs continuarem sendo oferecidas 
mesmo após o retorno das aulas presenciais. Avaliamos que as atividades remotas 

rem ser presenciais. Com 
exceção do período de abertura gradual das atividades acadêmicas presenciais, em que 
as aulas poderão ser ofertadas tanto de modo presencial quanto a distância. 

1º do Artigo 3º, fica estabelecido que o sistema SIGAA é o único 
instrumento de registro acadêmico em relação às APNPs. Salientamos que é 

, nem mesmo para, durante 
o atendimento de um responsável, verificar o rendimento do aluno em cada disciplina, 

estre e fazer uma análise do que está acontecendo. Lembramos que toda 
estratégia de ação das APNPs está vinculada ao SIGAA. No atual cenário de atividades 
remotas, fica ainda mais clara a necessidade de acesso dos profissionais da coordenação 

do Artigo 3º trata de procedimentos gerais e, no inciso IV, menciona a 
orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos 

adas. Entendemos que cada professor será 
responsável por orientar os alunos quanto à relação das atividades propostas com os 
objetivos de cada disciplina e como serão avaliadas. Todavia, essa incumbência deve  

Ainda no que se refere ao mesmo parágrafo, o inciso V trata do material 
didático, em formato digital, já disponível na internet e também do material a ser 

emais normas e legislações 
ficar claramente determinado que os materiais 

gravados pelos professores serão utilizados somente para os fins de ensino do IFRJ. 

s que podem ser 
organizadas e disponibilizadas, com ou sem a mediação tecnológica. Reafirmamos que 
estas proposições somente poderão acontecer se todos os alunos que não têm acesso aos 

inciso VIII afirma que as atividades síncronas deverão acontecer 
exclusivamente nos dias e horários das disciplinas em que a turma está regulamente 
matriculada ou em dias e horários diferentes. Advertimos que, em ambos os casos, deve 

ofessores e alunos envolvidos. Reiteramos também a necessidade 

O § 4º do Artigo 3º expressa que as APNPs que envolvam aulas expositivas 
rticipantes e de acordo com as 

normas éticas legais e institucionais de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no 
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Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) para que os estudantes possam 
assistir a qualquer tempo. É importante destacar a necess
da assinatura de termo assinado pelo responsável ou pelo próprio estudante (se for maior 
de 18 anos), visto que, eventualmente, a imagem e a voz do aluno poderão aparecer nas 
gravações. Sabendo disso, o aluno cede e autoriza 
em divulgações e na reprodução das aulas. Caso o aluno não queira aparecer nas 
gravações, deverá manter sua câmera desligada durante a aula.

O parágrafo 6º e 7º do mesmo artigo tratam da disponibilização de cada 
disciplina no AVEA e entrega de material impresso para os casos de estudantes sem 
acesso à internet. Consideramos que este parágrafo não deve existir, pois, não adianta o 
estudante ter acesso apenas ao material impresso, se não tiver acesso à explicação do 
professor, caso não possua suporte tecnológico. As atividades não presenciais somente 
deverão ser oferecidas, se garantido o suporte tecnológico a todos os estudantes que não 
têm computador e/ou acesso à internet. A disponibilização de material impresso poder
ser oferecida para complementar as atividades síncronas e assíncronas, no sentido de 
enriquecer o conteúdo da disciplina e não substituí
impresso não deverá ser o único acesso dos estudantes ao conteúdo ministrado nas 
APNPs.  

O Artigo 4º ressalta o registro da frequência dos estudantes. Avaliamos que a 
frequência dos estudantes pode ser aferida mediante a entrega de atividades para 
aproveitamento de estudos. É importante informar aos estudantes, com bastante clareza, 
como será computada a frequência e qual será o percentual do conteúdo aproveitado em 
relação ao total de carga horária da disciplina.

No Artigo 5º, o qual trata da avaliação, reiteramos que, durante o período de 
atividades remotas com tantas situações de excepcion
reprovação, mas indicamos o aproveitamento de estudos desenvolvidos nas APNPs. 
Neste caso, a recuperação paralela não teria o objetivo de trabalhar a questão do 
rendimento, mas sim, de reforçar os conteúdos ministra

O Artigo 7º trata da identificação de alunos que não estejam participando das 
APNPs, em virtude de necessidades específicas. Cogitamos que um número expressivo 
de alunos terá necessidade de algum apoio durante o período de aulas não presenciais
Todos os alunos estão sem atividades acadêmicas há mais de 4 meses, sendo previsível 
que apresentem dificuldades em retornar aos estudos, uma vez que muitos demandam 
suporte dos setores especializados do Campus (Napne, CoTP, Psicologia etc).

O Artigo 10 afirma
campi deverão manter um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus 
responsáveis legais, visando ao atendimento acolhedor. Além disso, devem avaliar 
mediante relatos dos estudantes, entre 
vivenciadas em função das APNPs, orientando os estudantes e docentes e propiciando 
acolhimento aos mesmos. Os canais de comunicação entre a CoTP e estudantes, 
familiares e professores devem acontecer por vias ins
Whatsapp comercial). 

Com relação ao Artigo 12, consideramos que os colegiados dos cursos, com 
apoio das CoTPs e das direções de ensino dos 
com atividades específicas para a retomad
estudantes, com maior atenção aos “excluídos” (que de alguma forma não puderam 
participar) das APNPs. 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) para que os estudantes possam 
assistir a qualquer tempo. É importante destacar a necessidade de consentimento através 
da assinatura de termo assinado pelo responsável ou pelo próprio estudante (se for maior 
de 18 anos), visto que, eventualmente, a imagem e a voz do aluno poderão aparecer nas 
gravações. Sabendo disso, o aluno cede e autoriza o IFRJ a utilizar os materiais colhidos 
em divulgações e na reprodução das aulas. Caso o aluno não queira aparecer nas 
gravações, deverá manter sua câmera desligada durante a aula. 

O parágrafo 6º e 7º do mesmo artigo tratam da disponibilização de cada 
iplina no AVEA e entrega de material impresso para os casos de estudantes sem 

acesso à internet. Consideramos que este parágrafo não deve existir, pois, não adianta o 
estudante ter acesso apenas ao material impresso, se não tiver acesso à explicação do 

fessor, caso não possua suporte tecnológico. As atividades não presenciais somente 
deverão ser oferecidas, se garantido o suporte tecnológico a todos os estudantes que não 
têm computador e/ou acesso à internet. A disponibilização de material impresso poder
ser oferecida para complementar as atividades síncronas e assíncronas, no sentido de 
enriquecer o conteúdo da disciplina e não substituí-lo. Neste sentido, o material 
impresso não deverá ser o único acesso dos estudantes ao conteúdo ministrado nas 

O Artigo 4º ressalta o registro da frequência dos estudantes. Avaliamos que a 
frequência dos estudantes pode ser aferida mediante a entrega de atividades para 
aproveitamento de estudos. É importante informar aos estudantes, com bastante clareza, 

á computada a frequência e qual será o percentual do conteúdo aproveitado em 
relação ao total de carga horária da disciplina. 

No Artigo 5º, o qual trata da avaliação, reiteramos que, durante o período de 
atividades remotas com tantas situações de excepcionalidade, não deve haver aprovação/ 
reprovação, mas indicamos o aproveitamento de estudos desenvolvidos nas APNPs. 
Neste caso, a recuperação paralela não teria o objetivo de trabalhar a questão do 
rendimento, mas sim, de reforçar os conteúdos ministrados.  

O Artigo 7º trata da identificação de alunos que não estejam participando das 
APNPs, em virtude de necessidades específicas. Cogitamos que um número expressivo 
de alunos terá necessidade de algum apoio durante o período de aulas não presenciais

s os alunos estão sem atividades acadêmicas há mais de 4 meses, sendo previsível 
que apresentem dificuldades em retornar aos estudos, uma vez que muitos demandam 
suporte dos setores especializados do Campus (Napne, CoTP, Psicologia etc).

Artigo 10 afirma que as Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTPs) dos 
deverão manter um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus 

responsáveis legais, visando ao atendimento acolhedor. Além disso, devem avaliar 
mediante relatos dos estudantes, entre outras formas – os ganhos e as dificuldades 
vivenciadas em função das APNPs, orientando os estudantes e docentes e propiciando 
acolhimento aos mesmos. Os canais de comunicação entre a CoTP e estudantes, 
familiares e professores devem acontecer por vias institucionais (e-mail institucional e 

Com relação ao Artigo 12, consideramos que os colegiados dos cursos, com 
apoio das CoTPs e das direções de ensino dos campi, deverão elaborar planos de ações 
com atividades específicas para a retomada das atividades presenciais, para todos os 
estudantes, com maior atenção aos “excluídos” (que de alguma forma não puderam 
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Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) para que os estudantes possam 
idade de consentimento através 

da assinatura de termo assinado pelo responsável ou pelo próprio estudante (se for maior 
de 18 anos), visto que, eventualmente, a imagem e a voz do aluno poderão aparecer nas 

o IFRJ a utilizar os materiais colhidos 
em divulgações e na reprodução das aulas. Caso o aluno não queira aparecer nas 

O parágrafo 6º e 7º do mesmo artigo tratam da disponibilização de cada 
iplina no AVEA e entrega de material impresso para os casos de estudantes sem 

acesso à internet. Consideramos que este parágrafo não deve existir, pois, não adianta o 
estudante ter acesso apenas ao material impresso, se não tiver acesso à explicação do 

fessor, caso não possua suporte tecnológico. As atividades não presenciais somente 
deverão ser oferecidas, se garantido o suporte tecnológico a todos os estudantes que não 
têm computador e/ou acesso à internet. A disponibilização de material impresso poderá 
ser oferecida para complementar as atividades síncronas e assíncronas, no sentido de 

lo. Neste sentido, o material 
impresso não deverá ser o único acesso dos estudantes ao conteúdo ministrado nas 

O Artigo 4º ressalta o registro da frequência dos estudantes. Avaliamos que a 
frequência dos estudantes pode ser aferida mediante a entrega de atividades para 
aproveitamento de estudos. É importante informar aos estudantes, com bastante clareza, 

á computada a frequência e qual será o percentual do conteúdo aproveitado em 

No Artigo 5º, o qual trata da avaliação, reiteramos que, durante o período de 
alidade, não deve haver aprovação/ 

reprovação, mas indicamos o aproveitamento de estudos desenvolvidos nas APNPs. 
Neste caso, a recuperação paralela não teria o objetivo de trabalhar a questão do baixo 

O Artigo 7º trata da identificação de alunos que não estejam participando das 
APNPs, em virtude de necessidades específicas. Cogitamos que um número expressivo 
de alunos terá necessidade de algum apoio durante o período de aulas não presenciais. 

s os alunos estão sem atividades acadêmicas há mais de 4 meses, sendo previsível 
que apresentem dificuldades em retornar aos estudos, uma vez que muitos demandam 
suporte dos setores especializados do Campus (Napne, CoTP, Psicologia etc). 

Pedagógicas (CoTPs) dos 
deverão manter um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus 

responsáveis legais, visando ao atendimento acolhedor. Além disso, devem avaliar – 
os ganhos e as dificuldades 

vivenciadas em função das APNPs, orientando os estudantes e docentes e propiciando 
acolhimento aos mesmos. Os canais de comunicação entre a CoTP e estudantes, 

mail institucional e 

Com relação ao Artigo 12, consideramos que os colegiados dos cursos, com 
, deverão elaborar planos de ações 

a das atividades presenciais, para todos os 
estudantes, com maior atenção aos “excluídos” (que de alguma forma não puderam 
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Em relação ao inciso II do Artigo 13, salientamos a necessidade de planejar e 
fazer a capacitação de todos os 
especificidades de suas atividades específicas para que possam atuar no acolhimento do 
alunado ao ambiente escolar presencial.

O Artigo 20 trata de conceder aos estudantes em vulnerabilidade social, auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária dos campi do IFRJ. Consideramos que a
estes auxílios não deveria ser de cada Campus e sim uma questão sistêmica, para que 
todos os estudantes do IFRJ tenham a possibilidade de acessar este tipo de auxílio. Para 
além de um auxílio monetário, entendemos que dev
tecnológicos (notebook e internet) para todos os estudantes que apresentarem demandas 
nesse sentido. 

Considerações finais: 

 Compreendemos que os alunos deverão ser informados que todas as atividades 
propostas estarão direta ou indiretamente relacionadas aos conteúdos de diversas 
disciplinas. 

A proposta pedagógica de atividades remotas seria um movimento de 
aprofundamento de estudos, acolhimento e resgate dos nossos alunos, afastados do 
espaço escolar, dos colegas, professores
intelectual, reflexão sobre os efeitos desta pandemia no Brasil e no Mundo e também de 
descontração e integração. 

 A princípio, poderiam ser oferecidas atividades como reforço pedagógico, 
exercícios de lógica e raciocínio matemático, desafios, leituras e discussões de textos, 
comentários sobre filmes e documentários sobre diversos assuntos, pertencentes a 
alguma disciplina, da realidade do nosso país, da “pandemia”, de questões sociais e 
políticas gerais, questões culturais, artísticas e musicais, além de atividades pedagógicas 
de enriquecimento de cada curso.

Diante do exposto, a proposta da Minuta, tal qual apresentada, contradiz o 
anunciado no parágrafo 1º do artigo 2º, que advoga o acesso educacional universal
inclusivo e atento a não contribuição das desigualdades estruturais
portanto, as devidas alterações.

 

Equipe da CoTP do IFRJ – 

Ana Paula Ferreira Jordão 

Celma Thomaz de Azeredo Silva

Jacqueline Martins Balina do

Janete Ribeiro dos Santos 

Joana D’arc  Rodrigues Ferreira 

Josélia de Jesus da Fonseca

Lucilia Carvalho da Silva 

Mara Cristina Teixeira de Castro

Mara Ninô 

Maria Aparecida Miranda 

Maria das Graças Moreira 
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Em relação ao inciso II do Artigo 13, salientamos a necessidade de planejar e 

fazer a capacitação de todos os servidores de forma ampla e também dentro das 
especificidades de suas atividades específicas para que possam atuar no acolhimento do 
alunado ao ambiente escolar presencial. 

O Artigo 20 trata de conceder aos estudantes em vulnerabilidade social, auxílio 
a viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 

do IFRJ. Consideramos que a disponibilidade orçamentária para 
estes auxílios não deveria ser de cada Campus e sim uma questão sistêmica, para que 
todos os estudantes do IFRJ tenham a possibilidade de acessar este tipo de auxílio. Para 
além de um auxílio monetário, entendemos que deveriam ser disponibilizado meios 
tecnológicos (notebook e internet) para todos os estudantes que apresentarem demandas 

Compreendemos que os alunos deverão ser informados que todas as atividades 
ou indiretamente relacionadas aos conteúdos de diversas 

A proposta pedagógica de atividades remotas seria um movimento de 
aprofundamento de estudos, acolhimento e resgate dos nossos alunos, afastados do 

escolar, dos colegas, professores e demais servidores. Um momento de estímulo 
intelectual, reflexão sobre os efeitos desta pandemia no Brasil e no Mundo e também de 

A princípio, poderiam ser oferecidas atividades como reforço pedagógico, 
raciocínio matemático, desafios, leituras e discussões de textos, 

comentários sobre filmes e documentários sobre diversos assuntos, pertencentes a 
alguma disciplina, da realidade do nosso país, da “pandemia”, de questões sociais e 

s culturais, artísticas e musicais, além de atividades pedagógicas 
de enriquecimento de cada curso. 

Diante do exposto, a proposta da Minuta, tal qual apresentada, contradiz o 
anunciado no parágrafo 1º do artigo 2º, que advoga o acesso educacional universal
inclusivo e atento a não contribuição das desigualdades estruturais, sendo necessárias, 
portanto, as devidas alterações. 

 Campus Rio de Janeiro: 

Celma Thomaz de Azeredo Silva 

Jacqueline Martins Balina do Amaral 

Joana D’arc  Rodrigues Ferreira  

Josélia de Jesus da Fonseca 

Mara Cristina Teixeira de Castro 
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Em relação ao inciso II do Artigo 13, salientamos a necessidade de planejar e 
servidores de forma ampla e também dentro das 

especificidades de suas atividades específicas para que possam atuar no acolhimento do 

O Artigo 20 trata de conceder aos estudantes em vulnerabilidade social, auxílio 
a viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a disponibilidade 

disponibilidade orçamentária para 
estes auxílios não deveria ser de cada Campus e sim uma questão sistêmica, para que 
todos os estudantes do IFRJ tenham a possibilidade de acessar este tipo de auxílio. Para 

eriam ser disponibilizado meios 
tecnológicos (notebook e internet) para todos os estudantes que apresentarem demandas 

Compreendemos que os alunos deverão ser informados que todas as atividades 
ou indiretamente relacionadas aos conteúdos de diversas 

A proposta pedagógica de atividades remotas seria um movimento de 
aprofundamento de estudos, acolhimento e resgate dos nossos alunos, afastados do 

e demais servidores. Um momento de estímulo 
intelectual, reflexão sobre os efeitos desta pandemia no Brasil e no Mundo e também de 

A princípio, poderiam ser oferecidas atividades como reforço pedagógico, 
raciocínio matemático, desafios, leituras e discussões de textos, 

comentários sobre filmes e documentários sobre diversos assuntos, pertencentes a 
alguma disciplina, da realidade do nosso país, da “pandemia”, de questões sociais e 

s culturais, artísticas e musicais, além de atividades pedagógicas 

Diante do exposto, a proposta da Minuta, tal qual apresentada, contradiz o 
anunciado no parágrafo 1º do artigo 2º, que advoga o acesso educacional universal, 

, sendo necessárias, 
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ANEXO XVIII – CRJ 
Linguagens e Códigos 

 

Documento organizado conforme formulário de Consulta Pública à Minuta de 
APNPs. Respostas elaboradas a partir da reflexão mútua entre o professores das 

áreas de Ciências Humanas e Linguagens e Códigos, 

 

BLOCO 1: 

Diretrizes para o desenvolvimento de Atividades Pedagógicas Não Presenciais 
(APNPs) no âmbito dos cursos do IFRJ, em decorrência da situação de pandemia de 
Covid-19 

CONTRIBUIÇÕES BLOCO 1:

Importante constar nos marcos 
acesso à tecnologia (internet e aparelhos) a todos os estudantes e servidores, um pré

requisito para implementação de APNPs.

 

BLOCO 2: 

Art. 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de A
Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, em 
decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia deCovid

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégi
ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente curricular, 
em seus respectivos Projetos Políticos dos Cursos (PPCs).

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando possível,
contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais com vistas a 
desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares e/ou 
transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da gestão pedagóg
campus, manter contato com os estudantes e incentivá

 

CONTRIBUIÇÕES BLOCO 2:

É necessário especificar o que se entende por “preferencialmente assíncrona”, 
apresentando, portanto, uma determinação clara. O termo sugere 
escolha do docente em adotar atividades síncronas e/ou assíncronas, e assim vem sendo 
interpretado. Ressalte-se aqui a necessidade de estabelecer limite máximo de atividades 
síncronas diante de situações práticas vivenciadas pelos estu
acesso à internet, compartilhamento de aparelhos com outros familiares, falta de espaço 
adequado para assistir aula virtual etc. Há necessidade de que a oferta de APNPs seja 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

Estabelece diretrizes para a realização de 
atividades pedagógicas não presenciais 
(APNPs) e o atendimento da carga 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência da 
situação de pandemia deCovid

- Contribuições da Equipe de Ciências Humanas

Documento organizado conforme formulário de Consulta Pública à Minuta de 
APNPs. Respostas elaboradas a partir da reflexão mútua entre o professores das 

áreas de Ciências Humanas e Linguagens e Códigos, campus Rio de Janeiro.

Diretrizes para o desenvolvimento de Atividades Pedagógicas Não Presenciais 
(APNPs) no âmbito dos cursos do IFRJ, em decorrência da situação de pandemia de 

CONTRIBUIÇÕES BLOCO 1: 

Importante constar nos marcos legais a normativa institucional que deve garantir o 
acesso à tecnologia (internet e aparelhos) a todos os estudantes e servidores, um pré

requisito para implementação de APNPs. 

Art. 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas não 
Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, em 
decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia deCovid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégi
ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente curricular, 
em seus respectivos Projetos Políticos dos Cursos (PPCs). 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando possível,
contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais com vistas a 
desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares e/ou 
transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da gestão pedagóg
campus, manter contato com os estudantes e incentivá- los a permanecer nos estudos.

CONTRIBUIÇÕES BLOCO 2: 

É necessário especificar o que se entende por “preferencialmente assíncrona”, 
apresentando, portanto, uma determinação clara. O termo sugere que poderá haver uma 
escolha do docente em adotar atividades síncronas e/ou assíncronas, e assim vem sendo 

se aqui a necessidade de estabelecer limite máximo de atividades 
síncronas diante de situações práticas vivenciadas pelos estudantes como dificuldade de 
acesso à internet, compartilhamento de aparelhos com outros familiares, falta de espaço 
adequado para assistir aula virtual etc. Há necessidade de que a oferta de APNPs seja 
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Estabelece diretrizes para a realização de 
atividades pedagógicas não presenciais 
(APNPs) e o atendimento da carga horária 
letiva nos cursos do IFRJ, em decorrência da 
situação de pandemia deCovid-19. 

de Ciências Humanas e 

Documento organizado conforme formulário de Consulta Pública à Minuta de 
APNPs. Respostas elaboradas a partir da reflexão mútua entre o professores das 

o de Janeiro. 

Diretrizes para o desenvolvimento de Atividades Pedagógicas Não Presenciais 
(APNPs) no âmbito dos cursos do IFRJ, em decorrência da situação de pandemia de 

legais a normativa institucional que deve garantir o 
acesso à tecnologia (internet e aparelhos) a todos os estudantes e servidores, um pré-

tividades Pedagógicas não 
Presenciais (APNPs) e para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFRJ, em 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que visam 
ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em cada componente curricular, 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando possível, 
contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais com vistas a 
desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares e/ou 
transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da gestão pedagógica do 

los a permanecer nos estudos. 

É necessário especificar o que se entende por “preferencialmente assíncrona”, 
que poderá haver uma 

escolha do docente em adotar atividades síncronas e/ou assíncronas, e assim vem sendo 
se aqui a necessidade de estabelecer limite máximo de atividades 

dantes como dificuldade de 
acesso à internet, compartilhamento de aparelhos com outros familiares, falta de espaço 
adequado para assistir aula virtual etc. Há necessidade de que a oferta de APNPs seja 



Pró

 

Art. 2º Entende
(APNPs) um conjunto de atividades de ensino a 
acompanhadas pelos docentes e que podem ser realizadas de forma não 
presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou não, no âmbito 
dos cursos do IFRJ, enquanto persistirem restrições sanitárias

feita a partir de um levantamento criterioso das condiç
garantir que as escolhas sejam pautadas pela inclusão de todos/todas com base nas suas 
especificidades. 

 

BLOCO 3: 

 DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICA

 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o 
aumento das desigualdades estruturais da soc

§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:

I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos desaúde;

II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a 

Instituição; 

III - reorganizar a oferta de ensino de forma 

oferta dos conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nosPPCs;

IV - contribuir para uma rotina básica deestudos;

V - evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;

VI - configurar

estudose 

VII - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados 

do ambiente físico docampus.

§ 3º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão 
asseguradas pelo Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confund
com a Educação a Distância ou com a oferta de carga horária na modalidade 
de Educação a Distância em cursos presenciais, na forma do que preveem 
outros documentos normativos, em caráter regular.

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de 
curso, juntamente com a direção de ensino, avaliar a possibilidade de 
adaptação dos componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em 

para presença completa dos estudantes nos campi da Instituição, 
respeitando a flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às 

suas especificidades e realidadespróprias.
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Art. 2º Entende-se por Atividades Pedagógicas não Presenciais 
(APNPs) um conjunto de atividades de ensino a serem desenvolvidas e 
acompanhadas pelos docentes e que podem ser realizadas de forma não 
presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou não, no âmbito 
dos cursos do IFRJ, enquanto persistirem restrições sanitárias 

feita a partir de um levantamento criterioso das condições dos/das discentes, para 
garantir que as escolhas sejam pautadas pela inclusão de todos/todas com base nas suas 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o 
aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:

viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos desaúde; 

possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a 

reorganizar a oferta de ensino de forma conjuntural, garantindo a 

oferta dos conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nosPPCs;

contribuir para uma rotina básica deestudos; 

evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos;

configurar-se como uma estratégia de manutenção de recuperação de 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados 

do ambiente físico docampus. 

§ 3º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão 
asseguradas pelo Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confund
com a Educação a Distância ou com a oferta de carga horária na modalidade 
de Educação a Distância em cursos presenciais, na forma do que preveem 
outros documentos normativos, em caráter regular. 

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de 
curso, juntamente com a direção de ensino, avaliar a possibilidade de 
adaptação dos componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em 

para presença completa dos estudantes nos campi da Instituição, 
respeitando a flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às 

suas especificidades e realidadespróprias. 
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se por Atividades Pedagógicas não Presenciais 
serem desenvolvidas e 

acompanhadas pelos docentes e que podem ser realizadas de forma não 
presencial pelos estudantes, mediante o uso de tecnologias ou não, no âmbito 

ões dos/das discentes, para 
garantir que as escolhas sejam pautadas pela inclusão de todos/todas com base nas suas 

S NÃO PRESENCIAIS -APNPs  

 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o 

§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 

possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a 

conjuntural, garantindo a 

oferta dos conteúdos e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nosPPCs; 

evitar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 

ia de manutenção de recuperação de 

manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados 

§ 3º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão 
asseguradas pelo Parecer CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo, portanto, 
com a Educação a Distância ou com a oferta de carga horária na modalidade 
de Educação a Distância em cursos presenciais, na forma do que preveem 

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de 
curso, juntamente com a direção de ensino, avaliar a possibilidade de 
adaptação dos componentes curriculares sob sua regência, em todo ou em 

para presença completa dos estudantes nos campi da Instituição, 
respeitando a flexibilidade e a autonomia dos cursos para a adequação de tais atividades às 



Pró

 

parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as quais de
descritas em Plano de Atividades 
período.A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente 
em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, 
àPROEN. 

§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos das atividades 
por meio físico e/ou virtual. 

§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos prof
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 
forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, 
devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do discente, 
sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de 
aplicação da presente Resolução.

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do t
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência 
às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento periódico 
das APNPs, com base nestas diretrizes.

§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% da 
totalidade da sua carga horária, a depender das c
de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem satisfatórias 
para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de 
autoridades sanitárias e validadas pelo conhe
APNPs semanal poderá ser diminuída progressivamente.

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas que 
não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período
suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
reprogramados para reposição quando for possível o retorno às atividades presenciais, ou 
ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura 
curricular de cada curso, no semestre corrente ou nopróximo.

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 
conselhos de classe, devidamente 

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por 
razões justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por 
outra razão apresentada pelo estudante, avaliada
apoio de equipe multiprofissional (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros) terão o direito a 
um plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado decurso.
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parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as quais de
descritas em Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1) específicas para o 
período.A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente 
em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, 

u não ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos das atividades 

§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos prof
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 
forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, 
devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do discente, 
sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de 
aplicação da presente Resolução. 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência 
às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias. 

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento periódico 
das APNPs, com base nestas diretrizes. 

§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% da 
totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e das possibilidades 
de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem satisfatórias 
para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de 
autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga horária de 
APNPs semanal poderá ser diminuída progressivamente. 

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas que 
não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período
suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
reprogramados para reposição quando for possível o retorno às atividades presenciais, ou 
ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura 

icular de cada curso, no semestre corrente ou nopróximo. 

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 
conselhos de classe, devidamente justificadas e registradas em ata dessas instâncias.

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por 
razões justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por 
outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de curso com o 
apoio de equipe multiprofissional (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros) terão o direito a 
um plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado decurso. 
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parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as quais deverão  ser 
APNPs (Anexo 1) específicas para o 

período.A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente 
em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, 

u não ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos das atividades 

§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 
forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, 
devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar 
sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
empo para orientar os estudantes e o tempo 

para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência 

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento periódico 

§ 9º Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% da 
ondições sanitárias e das possibilidades 

de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se tornem satisfatórias 
para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por orientações de 

cimento científico, a carga horária de 

§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas que 
não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no período de 
suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos colegiados de cursos, ser 
reprogramados para reposição quando for possível o retorno às atividades presenciais, ou 
ofertados em outros componentes curriculares, em consonância com a estrutura 

§ 11º Para os estudantes concluintes, no período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos colegiados de curso e/ou 

justificadas e registradas em ata dessas instâncias. 

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por 
razões justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por 

e aceita pelo colegiado de curso com o 
apoio de equipe multiprofissional (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros) terão o direito a 



Pró

 

 

CONTRIBUIÇÕES BLOCO 3:

Sobre o § 4º - A redação deve ser “cabe às equipes” em substituição a “cabe ao 
docente”, uma vez que o ofício pedagógico é uma prática coletiva e as questões 
concernentes a ele não podem ser objeto de apreciação indivi
necessário pensar coletivamente sobre tais questões, assim como todo o processo de 
implantação deste regime de trabalho pedagógico diferenciado em razão dapandemia.

Sobre § 5º - todos os estudantes devem ter o acesso às tecnologias 
garantido. Sendo assim, a eventual distribuição de material físico deve ser 
complementar, e não substitutiva, ao acesso às atividades pedagógicas síncronas ou 
assíncronas em plataformas virtuais.

Sobre § 6º e 7º - Importante haver na normativa um 
atividades síncronas. É necessário explicitar de forma mais clara o que se entende por 
“sobrecarga” e “sobreposição” de APNPs, pois não se pode pressupor que os docentes 
têm a mesma percepção sobre a questão. É fundamental estabe
de horas diárias para as atividades síncronas para evitar a sobrecarga aos alunos. Tal 
argumentação baseia-se em estudos que demonstram o caráter cansativo de reuniões 
virtuais, provocando esgotamento mental pela ausência da comunica
exigindo, portanto, mais atenção. Somado a este fator, ainda há o estresse provocado 
pelo confinamento e demais dificuldades dificuldades decorrentes dapandemia.

Sobre § 9º - O estudante poderia ter a opção de montar seu quadro de 
disciplinas, de acordo com o novo contexto de APNPs emergenciais devido à pandemia 
de Covid-19, havendo possibilidade de trancamento de disciplina ou matrícula 
enquanto durar a oferta 
remotadeensino.Énecessárioestudarapossibilidadedequebradepré

disciplinas que tenham rigidez na organização de seus componentes curriculares, 
oferecendo maior flexibilização aos estudantes dada a excepcionalidade do momento.

Sobre § 10º - É necessário um planejamento institucional, não restrito aos 
colegiados de cursos, para o retorno presencial (híbrido ou integral) para não haver 
sobrecarga doslaboratórios.

Sobre § 12º - No que consistiria um plano de estudos individualizado? Seria 
referente aos estudantes com necessidades especiais? É necessário esclarecer melhor n
texto. 

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas 
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de estudos dos 
educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos semestres letivos impactados 
pela pandemia de Covid-19.

§ 14º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam laboratórios 
especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de planos de trabalhos específicos, 
aprovados pelos colegiados de cursos e apen
obedecer às diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo 
Conselho Nacional de Educação 
disciplinados peloCNE. 

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de mesma 
ºdeverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas profissionais de estágio.
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CONTRIBUIÇÕES BLOCO 3: 

A redação deve ser “cabe às equipes” em substituição a “cabe ao 
docente”, uma vez que o ofício pedagógico é uma prática coletiva e as questões 
concernentes a ele não podem ser objeto de apreciação individual de cada docente. É 
necessário pensar coletivamente sobre tais questões, assim como todo o processo de 
implantação deste regime de trabalho pedagógico diferenciado em razão dapandemia.

todos os estudantes devem ter o acesso às tecnologias 
garantido. Sendo assim, a eventual distribuição de material físico deve ser 
complementar, e não substitutiva, ao acesso às atividades pedagógicas síncronas ou 
assíncronas em plataformas virtuais. 

Importante haver na normativa um limite diário e semanal às 
atividades síncronas. É necessário explicitar de forma mais clara o que se entende por 
“sobrecarga” e “sobreposição” de APNPs, pois não se pode pressupor que os docentes 
têm a mesma percepção sobre a questão. É fundamental estabelecer um limite máximo 
de horas diárias para as atividades síncronas para evitar a sobrecarga aos alunos. Tal 

se em estudos que demonstram o caráter cansativo de reuniões 
virtuais, provocando esgotamento mental pela ausência da comunica
exigindo, portanto, mais atenção. Somado a este fator, ainda há o estresse provocado 
pelo confinamento e demais dificuldades dificuldades decorrentes dapandemia.

O estudante poderia ter a opção de montar seu quadro de 
de acordo com o novo contexto de APNPs emergenciais devido à pandemia 

19, havendo possibilidade de trancamento de disciplina ou matrícula 
enquanto durar a oferta 
remotadeensino.Énecessárioestudarapossibilidadedequebradepré-requisitosde

disciplinas que tenham rigidez na organização de seus componentes curriculares, 
oferecendo maior flexibilização aos estudantes dada a excepcionalidade do momento.

É necessário um planejamento institucional, não restrito aos 
os, para o retorno presencial (híbrido ou integral) para não haver 

sobrecarga doslaboratórios. 

No que consistiria um plano de estudos individualizado? Seria 
referente aos estudantes com necessidades especiais? É necessário esclarecer melhor n

§ 13º As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual às 
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de estudos dos 
educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos semestres letivos impactados 

19. 

§ 14º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam laboratórios 
especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de planos de trabalhos específicos, 
aprovados pelos colegiados de cursos e apensados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda 
obedecer às diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo 
Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam 

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de mesma 
ºdeverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas profissionais de estágio.
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A redação deve ser “cabe às equipes” em substituição a “cabe ao 
docente”, uma vez que o ofício pedagógico é uma prática coletiva e as questões 

dual de cada docente. É 
necessário pensar coletivamente sobre tais questões, assim como todo o processo de 
implantação deste regime de trabalho pedagógico diferenciado em razão dapandemia. 

todos os estudantes devem ter o acesso às tecnologias digitais 
garantido. Sendo assim, a eventual distribuição de material físico deve ser 
complementar, e não substitutiva, ao acesso às atividades pedagógicas síncronas ou 

limite diário e semanal às 
atividades síncronas. É necessário explicitar de forma mais clara o que se entende por 
“sobrecarga” e “sobreposição” de APNPs, pois não se pode pressupor que os docentes 

lecer um limite máximo 
de horas diárias para as atividades síncronas para evitar a sobrecarga aos alunos. Tal 

se em estudos que demonstram o caráter cansativo de reuniões 
virtuais, provocando esgotamento mental pela ausência da comunicação verbal, 
exigindo, portanto, mais atenção. Somado a este fator, ainda há o estresse provocado 
pelo confinamento e demais dificuldades dificuldades decorrentes dapandemia. 

O estudante poderia ter a opção de montar seu quadro de 
de acordo com o novo contexto de APNPs emergenciais devido à pandemia 

19, havendo possibilidade de trancamento de disciplina ou matrícula 
enquanto durar a oferta 

requisitosde 

disciplinas que tenham rigidez na organização de seus componentes curriculares, 
oferecendo maior flexibilização aos estudantes dada a excepcionalidade do momento. 

É necessário um planejamento institucional, não restrito aos 
os, para o retorno presencial (híbrido ou integral) para não haver 

No que consistiria um plano de estudos individualizado? Seria 
referente aos estudantes com necessidades especiais? É necessário esclarecer melhor no 

quando for possível o retorno gradual às 
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de estudos dos 
educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos semestres letivos impactados 

§ 14º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam laboratórios 
especializados, a aplicação da substituição por APNPs deve constar de planos de trabalhos específicos, 

sados ao projeto pedagógico do curso, devendo ainda 
obedecer às diretrizes dos conselhos profissionais, às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo 

CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam 

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de mesma 
ºdeverão definir em conjunto a organização e a validação das práticas profissionais de estágio. 
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Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes.

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito dos 
cursos do IFRJ inclusive para as APNPs.

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle institucional 
e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o desenvolvimento das APNPs, 
devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais:

I - reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, considerando as 
APNPs que passarem a serrealizadas; 

II - organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e os professores 
e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidadevirtual;

III - postagem obrigatória do Plano de Atividades 
no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo docente do plano de ensino atual
cronograma de atividades e recursos tecnológicos a serem utilizados, indicando o que será diferente nas 
APNPs em relação ao que havia sido planejado para o desenvolvimento das atividadespresenciais;

IV - orientação aos estudantes de como as 
disciplina e como serão avaliadas; 

V - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis na internet, tais 
como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais

BLOCO 4: 
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Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito dos 
cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle institucional 
e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o desenvolvimento das APNPs, 

mbiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, considerando as 
 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e os professores 
estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidadevirtual; 

postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da disciplina e demais informações acadêmicas 
no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo docente do plano de ensino atual
cronograma de atividades e recursos tecnológicos a serem utilizados, indicando o que será diferente nas 
APNPs em relação ao que havia sido planejado para o desenvolvimento das atividadespresenciais;

orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas aos objetivos da 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis na internet, tais 
como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de textoe
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Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito dos 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle institucional 
e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o desenvolvimento das APNPs, 

reorganização dos planos de ensino e dos tópicos de aula cadastrados no SIGAA, considerando as 

organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e os professores 

APNPs da disciplina e demais informações acadêmicas 
no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo docente do plano de ensino atualizado, respectivo 
cronograma de atividades e recursos tecnológicos a serem utilizados, indicando o que será diferente nas 
APNPs em relação ao que havia sido planejado para o desenvolvimento das atividadespresenciais; 

atividades propostas estão relacionadas aos objetivos da 

realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis na internet, tais 
públicas, conteúdos de textoe 
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§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, 
mediante consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e 
institucionais de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no A
estudantes possam assistir a qualquer tempo.

§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos 
integradores (PI), entre outras, de
videochamada, que permitam gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA. 

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e 
impresso para os casos de estu
mínima de 72 horas para início do prazo das atividades.

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao col
considerando as condições de logística e de pessoal do campus, analisar a viabilidade para 
garantir a entrega, como, por

 

vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos devidamente 
identificados nas normas corretas de citações e de direitos aut
legislações correlatas);

VI - proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, 
experiências, simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 
resumos, testes, entre outras, que p
mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá
e garantindo-se o registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

VI - realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação sobre como 
desenvolver as atividades propostas nas ferramentastecnológicas;

VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário em que a turma 
está regularmente matriculada, podendo ser ofertada em horários distintos desde que haja acordo entre 
todos os estudantes e odocente. 

IX - retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das 
APNPs, indicando pontos a melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizage
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§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, 
mediante consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e 
institucionais de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no A
estudantes possam assistir a qualquer tempo. 

§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, que permitam gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

 

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e 
impresso para os casos de estudantes sem acesso à internet, observando
mínima de 72 horas para início do prazo das atividades. 

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao col
considerando as condições de logística e de pessoal do campus, analisar a viabilidade para 
garantir a entrega, como, por 

vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos devidamente 
identificados nas normas corretas de citações e de direitos autorais (ABNT e demais normas e 
legislações correlatas); 

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, 
experiências, simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 
resumos, testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem 
mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá- las aos estudantes neste período 

se o registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA;

constante entre o docente e os estudantes para orientação sobre como 
desenvolver as atividades propostas nas ferramentastecnológicas; 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário em que a turma 
podendo ser ofertada em horários distintos desde que haja acordo entre 
 

retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das 
APNPs, indicando pontos a melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizage
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§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, 
mediante consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e 
institucionais de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os 

§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real, 
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos 

vem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, que permitam gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 

§ 6º O plano de APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no AVEA e 
dantes sem acesso à internet, observando-se antecedência 

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, 
considerando as condições de logística e de pessoal do campus, analisar a viabilidade para 

 

vídeos de autoria do professor ou de outros autores, todos devidamente 
orais (ABNT e demais normas e 

proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, 
experiências, simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, 

ossam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem 
las aos estudantes neste período 

se o registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do SIGAA; 

constante entre o docente e os estudantes para orientação sobre como 

para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão exclusivamente no horário em que a turma 
podendo ser ofertada em horários distintos desde que haja acordo entre 

retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das 
APNPs, indicando pontos a melhorar, de acordo com os objetivos de aprendizagem; 
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CONTRIBUIÇÕES BLOCO 4:

Sobre §3 item VIII. A normativa não deve permitir um espelhamento no quadro 
de horários para as atividades síncronas. A referência ao horário que a turma está 
“regularmente matriculada” reforça a 
práticas presenciais para o novo modelo remoto. Existe a necessidade de redefinição do 
desenho pedagógico de acordo com a nova realidade das APNPs, por exemplo, a 
substituição da divisão horária de disciplinas ante
atividades, permitindo ciclos mais curtos, com menor quantidade de disciplinas e menor 
carga horária. 

Sobre o § 4º, que estabelece a obrigatoriedade de gravação das atividades 
síncronas, ressalte-se a necessidade de um parec
imagem dos estudantes e dos profissionais.

Sobre § 6º e 7º, destaca
internet a todos os estudantes e retirar do documento subterfúgios que permitam a 
existência de desigualdades entre os estudantes com a conivência da instituição. Nesse 
sentido, o § 7 soa absurdo ao aventar a possibilidade de que o docente e o colegiado de 
curso - que nada mais é do que um conjunto de professores 
entregar material impresso aos estudantes. A instituição é que deve dizer quais recursos 
os docentes terão disponíveis caso queiram entregar, por exemplo, algum tipo de 
material aos estudantes. 

 

BLOCO 5: 

exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 
disponibilização da estrutura de 
normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS).
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CONTRIBUIÇÕES BLOCO 4: 

Sobre §3 item VIII. A normativa não deve permitir um espelhamento no quadro 
de horários para as atividades síncronas. A referência ao horário que a turma está 
“regularmente matriculada” reforça a ideia de mera transposição de conteúdos e 
práticas presenciais para o novo modelo remoto. Existe a necessidade de redefinição do 
desenho pedagógico de acordo com a nova realidade das APNPs, por exemplo, a 
substituição da divisão horária de disciplinas anterior à pandemia por um ciclo de 
atividades, permitindo ciclos mais curtos, com menor quantidade de disciplinas e menor 

Sobre o § 4º, que estabelece a obrigatoriedade de gravação das atividades 
se a necessidade de um parecer jurídico com relação ao direito de 

imagem dos estudantes e dos profissionais. 

Sobre § 6º e 7º, destaca-se, novamente, a necessidade de garantir acesso à  
internet a todos os estudantes e retirar do documento subterfúgios que permitam a 

igualdades entre os estudantes com a conivência da instituição. Nesse 
sentido, o § 7 soa absurdo ao aventar a possibilidade de que o docente e o colegiado de 

que nada mais é do que um conjunto de professores - fique responsável por 
l impresso aos estudantes. A instituição é que deve dizer quais recursos 

os docentes terão disponíveis caso queiram entregar, por exemplo, algum tipo de 

exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 
disponibilização da estrutura de informática do campus, entre outros, considerando as 
normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS). 
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Sobre §3 item VIII. A normativa não deve permitir um espelhamento no quadro 
de horários para as atividades síncronas. A referência ao horário que a turma está 

ideia de mera transposição de conteúdos e 
práticas presenciais para o novo modelo remoto. Existe a necessidade de redefinição do 
desenho pedagógico de acordo com a nova realidade das APNPs, por exemplo, a 

rior à pandemia por um ciclo de 
atividades, permitindo ciclos mais curtos, com menor quantidade de disciplinas e menor 

Sobre o § 4º, que estabelece a obrigatoriedade de gravação das atividades 
er jurídico com relação ao direito de 

se, novamente, a necessidade de garantir acesso à  
internet a todos os estudantes e retirar do documento subterfúgios que permitam a 

igualdades entre os estudantes com a conivência da instituição. Nesse 
sentido, o § 7 soa absurdo ao aventar a possibilidade de que o docente e o colegiado de 

fique responsável por 
l impresso aos estudantes. A instituição é que deve dizer quais recursos 

os docentes terão disponíveis caso queiram entregar, por exemplo, algum tipo de 

exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial agendada, 
informática do campus, entre outros, considerando as 
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entrega das atividades propostas, referentes ao período da realização das 
atividades não presenciais de ensino.

durante o período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do 
planejamento elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a 
turma envolvida, podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, 
em caso de retorno presencial.

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico
qualitativo da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado 
no SIGAA. 

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o 
número, os instrumentos variados e a distribuição das atividades

 

 

avaliativas de modo a evitar a concentração em determinados 
períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.

§ 3º Recomenda
e diversificadas (pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, 
resumo, diário de bordo, mapa conceitual, etc.), evitando utilizar somente a 
prova escrita como instrumento de avaliação de aprendizagem.

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de e
atividades avaliativas, estes devem justificar as dificuldades  encontradas e 
deverá ser assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo 
definido no calendárioacadêmico.

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em
planos de estudos individualizados, devem ser previstas possibilidades de 
adaptação das mesmas.

§ 6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
considerar, também, as especificidades dos estudantes e a integração 
curricular, a fim de promove
efetivamente trabalhados pelos diferentes componentes, considerando o 
contexto do isolamentosocial.

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de 
reprovação devem ser analisados mediante a avaliação g
estudante no período letivo, aproveitando seus melhores desempenhos 
pedagógicos e decididos pelos Conselhos de Classe, no caso de cursos 
técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de graduação.

§ 8º Cabe ao docente, com a
equivalente, da coordenação de curso e da diretoria de ensino organizarem 
atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem baixo 
rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino
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Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a
entrega das atividades propostas, referentes ao período da realização das 
atividades não presenciais de ensino. 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs 
durante o período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do 
planejamento elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a 
turma envolvida, podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, 
em caso de retorno presencial. 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico
qualitativo da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado 

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o 
o, os instrumentos variados e a distribuição das atividades 

avaliativas de modo a evitar a concentração em determinados 
períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

§ 3º Recomenda-se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares 
rsificadas (pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, 

resumo, diário de bordo, mapa conceitual, etc.), evitando utilizar somente a 
prova escrita como instrumento de avaliação de aprendizagem.

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de e
atividades avaliativas, estes devem justificar as dificuldades  encontradas e 
deverá ser assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo 
definido no calendárioacadêmico. 

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em
planos de estudos individualizados, devem ser previstas possibilidades de 
adaptação das mesmas. 

§ 6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem
considerar, também, as especificidades dos estudantes e a integração 
curricular, a fim de promover a articulação entre os conhecimentos 
efetivamente trabalhados pelos diferentes componentes, considerando o 
contexto do isolamentosocial. 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de 
reprovação devem ser analisados mediante a avaliação global e qualitativa do 
estudante no período letivo, aproveitando seus melhores desempenhos 
pedagógicos e decididos pelos Conselhos de Classe, no caso de cursos 
técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de graduação.

§ 8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou 
equivalente, da coordenação de curso e da diretoria de ensino organizarem 
atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem baixo 
rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino
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Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a 
entrega das atividades propostas, referentes ao período da realização das 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs 
durante o período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do 
planejamento elaborado pelo docente e mediante acordo pedagógico com a 
turma envolvida, podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior, 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico 
qualitativo da participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de 
aprendizagem previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado 

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o 

avaliativas de modo a evitar a concentração em determinados 

se utilizar práticas avaliativas interdisciplinares 
rsificadas (pesquisa, lista de exercícios, debate em fóruns, resenha, 

resumo, diário de bordo, mapa conceitual, etc.), evitando utilizar somente a 
prova escrita como instrumento de avaliação de aprendizagem. 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de encaminhar suas 
atividades avaliativas, estes devem justificar as dificuldades  encontradas e 
deverá ser assegurado que as atividades possam ser entregues em prazo 

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em 
planos de estudos individualizados, devem ser previstas possibilidades de 

§ 6º Para o planejamento das atividades avaliativas, devem-se 
considerar, também, as especificidades dos estudantes e a integração 

r a articulação entre os conhecimentos 
efetivamente trabalhados pelos diferentes componentes, considerando o 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de 
lobal e qualitativa do 

estudante no período letivo, aproveitando seus melhores desempenhos 
pedagógicos e decididos pelos Conselhos de Classe, no caso de cursos 
técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de graduação. 

poio do Setor Pedagógico ou 
equivalente, da coordenação de curso e da diretoria de ensino organizarem 
atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem baixo 
rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino- aprendizagem 
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de forma equânime, salvo determinação legal em contrário.

§ 9º Fica vedada a reção de avaliações nos primeiros 15 dias 
após o retorno das atividades letivas, sendo este período destinado, 
prioritariamente, às atividades de acolhimento, avaliação diagnóstica e
recuperação de conteúdos e objetivos de andizagem desenvolvidos durante o 
desenvolvimento das APNPs.

CONTRIBUIÇÕES BLOCO 5:

Faz-se necessário incluir uma normativa proibindo a reprovação nesse período 
de excepcionalidade. Essa deve ser uma prerrogativa
item a ser debatido em conselhos de classe. Além disso, a frequência não deve ser 
aferida para fins de registro de tempos/aulas no SIGAA, como fazemos normalmente; 
sendo somente 
uminstrumentoparaqueodocentepossaavaliaraeficáci

Sobre o artigo 4º que versa sobre a aferição de frequência, cabe questionar se 
esta ação está em conformidade com o regime das APNPs, uma vez que o trabalho 
pedagógico não está pautado em dias letivos, mas em horas de atividades e de
construção do conhecimento, de engajamento no processo de ensino
devendo este ser o norte das ações.

O Artigo 5º, § 1º estabelece que a avaliação terá caráter formativo, diagnóstico 
A proposta da Avaliação Formativa consiste em avaliar o pró
aprendizagem com o fim de gerar informações que permitam a sua avaliação e o seu 
replanejamento. Não cabe, portanto, a possibilidade de reprovação prevista no Art. 5º, § 
7º, uma vez que este tipo de avaliação é abrangente com relaç
aluno. Se não houve aprendizagem, significa que é necessário um ajuste no processo de 
condução de construção do conhecimento e não a retenção doaluno.

 

BLOCO 6: 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à
Profissional e Tecnológica (EJA
concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda
alinhadas àquelas estratégiase recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de 
ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as identidades dos 
educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de ensino, garantindo aos 
estudantes a reposição das atividades e das estratégias de recuperação, quandonecessário.

Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o 
docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, poderão, a partir 
da análise caso a caso e das condições existentes, definir planos de estudos 
individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de materiais aos estudantes 
nessas condições, observando
desaúde. 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que inviabilizam a 
participação dos estudantes nas APNPs.

Art. 8º Os estudantes identificados como grupo de risco poderão 
o regime de exercício domiciliar, nos termos
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forma equânime, salvo determinação legal em contrário. 

§ 9º Fica vedada a reção de avaliações nos primeiros 15 dias 
após o retorno das atividades letivas, sendo este período destinado, 
prioritariamente, às atividades de acolhimento, avaliação diagnóstica e
recuperação de conteúdos e objetivos de andizagem desenvolvidos durante o 
desenvolvimento das APNPs. 

CONTRIBUIÇÕES BLOCO 5: 

se necessário incluir uma normativa proibindo a reprovação nesse período 
de excepcionalidade. Essa deve ser uma prerrogativa do ensino por APNPs e não um 
item a ser debatido em conselhos de classe. Além disso, a frequência não deve ser 
aferida para fins de registro de tempos/aulas no SIGAA, como fazemos normalmente; 
sendo somente 
uminstrumentoparaqueodocentepossaavaliaraeficáciaeabrangênciadasAPNPs.

Sobre o artigo 4º que versa sobre a aferição de frequência, cabe questionar se 
esta ação está em conformidade com o regime das APNPs, uma vez que o trabalho 
pedagógico não está pautado em dias letivos, mas em horas de atividades e de
construção do conhecimento, de engajamento no processo de ensino
devendo este ser o norte das ações. 

O Artigo 5º, § 1º estabelece que a avaliação terá caráter formativo, diagnóstico 
A proposta da Avaliação Formativa consiste em avaliar o próprio processo de ensino
aprendizagem com o fim de gerar informações que permitam a sua avaliação e o seu 
replanejamento. Não cabe, portanto, a possibilidade de reprovação prevista no Art. 5º, § 
7º, uma vez que este tipo de avaliação é abrangente com relação ao processo e não ao 
aluno. Se não houve aprendizagem, significa que é necessário um ajuste no processo de 
condução de construção do conhecimento e não a retenção doaluno. 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à
Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados em 
concomitância e subsequência ao Ensino Médio, recomenda-se que as APNPs estejam 
alinhadas àquelas estratégiase recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de 

disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as identidades dos 
educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de ensino, garantindo aos 
estudantes a reposição das atividades e das estratégias de recuperação, quandonecessário.

ficada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o 
docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, poderão, a partir 

aso a caso e das condições existentes, definir planos de estudos 
individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de materiais aos estudantes 
nessas condições, observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos 

. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que inviabilizam a 
participação dos estudantes nas APNPs. 

Art. 8º Os estudantes identificados como grupo de risco poderão solicitar rão assegurado 
o regime de exercício domiciliar, nos termos estabelecidos nos regulamentos
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§ 9º Fica vedada a reção de avaliações nos primeiros 15 dias 
após o retorno das atividades letivas, sendo este período destinado, 
prioritariamente, às atividades de acolhimento, avaliação diagnóstica e de 
recuperação de conteúdos e objetivos de andizagem desenvolvidos durante o 

se necessário incluir uma normativa proibindo a reprovação nesse período 
do ensino por APNPs e não um 

item a ser debatido em conselhos de classe. Além disso, a frequência não deve ser 
aferida para fins de registro de tempos/aulas no SIGAA, como fazemos normalmente; 
sendo somente 

aeabrangênciadasAPNPs. 

Sobre o artigo 4º que versa sobre a aferição de frequência, cabe questionar se 
esta ação está em conformidade com o regime das APNPs, uma vez que o trabalho 
pedagógico não está pautado em dias letivos, mas em horas de atividades e de 
construção do conhecimento, de engajamento no processo de ensino-aprendizagem, 

O Artigo 5º, § 1º estabelece que a avaliação terá caráter formativo, diagnóstico 
prio processo de ensino- 

aprendizagem com o fim de gerar informações que permitam a sua avaliação e o seu 
replanejamento. Não cabe, portanto, a possibilidade de reprovação prevista no Art. 5º, § 

ão ao processo e não ao 
aluno. Se não houve aprendizagem, significa que é necessário um ajuste no processo de 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
EPT), bem como dos cursos ofertados em 

se que as APNPs estejam 
alinhadas àquelas estratégiase recursos definidos no PPC dos cursos e nos planos de 

disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as identidades dos 
educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de ensino, garantindo aos 
estudantes a reposição das atividades e das estratégias de recuperação, quandonecessário. 

ficada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o 
docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, poderão, a partir 

aso a caso e das condições existentes, definir planos de estudos 
individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de materiais aos estudantes 

se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos 

. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que inviabilizam a 

solicitar rão assegurado 
regulamentos



Pró

 

Art. 9º Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, 
de forma periódica, os colegiados dos cursos, conselhos 
reuniões pedagógicas, ainda que de forma não presencial, com o suporte das 
direções de ensino e das coordenações técnico
são fundamentais para a avaliação das APNPs, do desenvolvimento das turmas e 
para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar os resultados, 
identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, 
foremretomadas. 

Art. 10 As Coordenações Técnico
deverão manter um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus 
responsáveis legais, visando ao atendimento acolhedor. Além disso, devem 
avaliar – mediante relatos dos estudantes, entre outras formas 
dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os estudantes e 
docentes e fornecendo formas de acolhimento aosmesmos.

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DORETORNO ÀS 
ATIVIDADES PRESE

Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo  com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a 
cargahoráriatrabalhadaseráutilizadaparaasubstituiçãodecargahorária

 institucionais e marcos
letivaspresenciais. 

 

CONTRIBUIÇÕES BLOCO 6:

Acentuar o papel da instituição se
relação aos/as discentes, como entrega e recolhimento de material de ensino.

 

BLOCO 7: 

 

CONTRIBUIÇÕES BLOCO 7:

Durante este período não serão 
reprovações dos alunos em conformidade com a ideia de que as avaliações têm um 
caráter formativo e diagnóstico.

 

BLOCO 8: 
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Art. 9º Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, 
de forma periódica, os colegiados dos cursos, conselhos de classe e demais 
reuniões pedagógicas, ainda que de forma não presencial, com o suporte das 
direções de ensino e das coordenações técnico-pedagógicas. Esses momentos 
são fundamentais para a avaliação das APNPs, do desenvolvimento das turmas e 

veitamento dos estudantes, a fim de analisar os resultados, 
identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades presenciais, quando estas 

Art. 10 As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos  campi 
deverão manter um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus 
responsáveis legais, visando ao atendimento acolhedor. Além disso, devem 

e relatos dos estudantes, entre outras formas – os ganhos e as 
dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os estudantes e 
docentes e fornecendo formas de acolhimento aosmesmos. 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DORETORNO ÀS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo  com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a 
cargahoráriatrabalhadaseráutilizadaparaasubstituiçãodecargahorária

marcos legais correlatos, em caso de retorno das atividades 

CONTRIBUIÇÕES BLOCO 6: 

Acentuar o papel da instituição sempre que for necessária qualquer ação presencial em 
relação aos/as discentes, como entrega e recolhimento de material de ensino.

CONTRIBUIÇÕES BLOCO 7: 

Durante este período não serão discutidas nos Conselhos de Classe possíveis 
reprovações dos alunos em conformidade com a ideia de que as avaliações têm um 
caráter formativo e diagnóstico. 
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Art. 9º Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, 
de classe e demais 

reuniões pedagógicas, ainda que de forma não presencial, com o suporte das 
pedagógicas. Esses momentos 

são fundamentais para a avaliação das APNPs, do desenvolvimento das turmas e 
veitamento dos estudantes, a fim de analisar os resultados, 

identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor 

quando estas 

Pedagógicas (CoTP) dos  campi 
deverão manter um canal de comunicação permanente com os estudantes e seus 
responsáveis legais, visando ao atendimento acolhedor. Além disso, devem 

os ganhos e as 
dificuldades vivenciadas em função das APNPs, orientando os estudantes e 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA E DORETORNO ÀS 

Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo  com 
estas diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a 
cargahoráriatrabalhadaseráutilizadaparaasubstituiçãodecargahorária 

correlatos, em caso de retorno das atividades 

mpre que for necessária qualquer ação presencial em 
relação aos/as discentes, como entrega e recolhimento de material de ensino. 

discutidas nos Conselhos de Classe possíveis 
reprovações dos alunos em conformidade com a ideia de que as avaliações têm um 



Pró

 

 

CONTRIBUIÇÕES BLOCO 8:

 

[Sem contribuições expostas pelo grupo]

 

BLOCO 9: 

I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, 

estudantes e famílias como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos 

do distanciamento social. Trata

contemplando espaços de escuta e compartilhamento de experiências vivenciadas no 

período de distanciamento físico, incluindo atividades culturais, palestras 

informativas, explicitação de protocolos de saúde e de higiene. Especial atenção deve 

ser dada aos estudantes ingressantes, no sentido de desenvolver o sentimento de 

pertencimento àinstituição;

II - momento formativo para os servidores a respeito dos 

procedimentos que devem ser 

com intuito de sensibilizar e informar quanto a procedimentos adequados à 

promoção de saúde mental do estudante, tendo em vista que períodos pós

podem intensificar problemas emocionais exist

outros, tais como dificuldade de concentração, conflitos e comportamentos 

agressivos, interferindo diretamente no processo de aprendizagem;

II - orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais;

IV - avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar o 
planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de aprendizagem
período letivo 

presencial conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do 
IFRJ. 

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para 
a retomada das atividades prese
que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades 
específicas, durante o período de realização das APNPs.

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
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CONTRIBUIÇÕES BLOCO 8: 

[Sem contribuições expostas pelo grupo] 

acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, 

estudantes e famílias como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos 

distanciamento social. Trata-se de propiciar um tempo inicial para acolhida, 

contemplando espaços de escuta e compartilhamento de experiências vivenciadas no 

período de distanciamento físico, incluindo atividades culturais, palestras 

ação de protocolos de saúde e de higiene. Especial atenção deve 

ser dada aos estudantes ingressantes, no sentido de desenvolver o sentimento de 

pertencimento àinstituição; 

momento formativo para os servidores a respeito dos 

procedimentos que devem ser adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, 

com intuito de sensibilizar e informar quanto a procedimentos adequados à 

promoção de saúde mental do estudante, tendo em vista que períodos pós

podem intensificar problemas emocionais existentes e favorecer o surgimento de 

outros, tais como dificuldade de concentração, conflitos e comportamentos 

agressivos, interferindo diretamente no processo de aprendizagem; 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não 
ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais;

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar o 
planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de aprendizagem

conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do 

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para 
a retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes 
que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades 
específicas, durante o período de realização das APNPs. 
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acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, 

estudantes e famílias como forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos 

se de propiciar um tempo inicial para acolhida, 

contemplando espaços de escuta e compartilhamento de experiências vivenciadas no 

período de distanciamento físico, incluindo atividades culturais, palestras 

ação de protocolos de saúde e de higiene. Especial atenção deve 

ser dada aos estudantes ingressantes, no sentido de desenvolver o sentimento de 

momento formativo para os servidores a respeito dos 

adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, 

com intuito de sensibilizar e informar quanto a procedimentos adequados à 

promoção de saúde mental do estudante, tendo em vista que períodos pós-traumáticos  

entes e favorecer o surgimento de 

outros, tais como dificuldade de concentração, conflitos e comportamentos 

orientação aos estudantes para a realização das atividades práticas que não foram 
ofertadas sob a forma de APNPs durante o período de suspensão das aulas presenciais; 

avaliação do aproveitamento pedagógico das APNPs realizadas, para subsidiar o 
planejamento de atividades de revisão e recuperação dos objetivos de aprendizagem, no 

conforme legislação vigente, bem como regulamentos de ensino do 

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para 

nciais, com especial atenção aos estudantes 
que tiveram dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades 
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Art. 13 No retorno das atividades presenciais, devem ser 
priorizadas as seguintes ações: 

 

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES BLOCO 9: 

 

[Sem contribuições expostas pelo grupo] 

 

BLOCO 10: 

§ 1º A reposição de carga horária presencial descrita no inciso III será definida 
em função da organização dos calendários acadêmicos. 

§ 2º A referência para o cômputo da carga horária semanal de APNPs  será 
aquela executada e registrada no Plano de Disciplina – APNPs e no SIGAA, em consonância 
com o preconizado no § 7º do art.2º. 

Art. 14 Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas 
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, com a participação simultânea de 
docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover a integração de conteúdos e otimizar 
o tempo definido para o atendimento da carga horária prevista nos PPCs. 

Parágrafo único. As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, 
apoiadas pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos 
aosestudantes. 

acadêmica do estudante; 

V - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da 

comunidade acadêmica, conforme normas e protocolos 

adaptaçõe
s curriculares necessárias para continuidade da 

corrente e/ou no próximo, para continuidade e finalização 
dos 

estudos programados nos diferentes 
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DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS NOCONTEXTO DE 
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os 
colegiados dos cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas 
previstas nos PPCs e que não podem ser ofertadas de forma não presencial, 
durante o período de suspensão das atividades presenciais, desde que: 

I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processode 
ensino-aprendizagem aos estudantes; 

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares previstano 
PPC; 

 

 III. não comprometa a identidade do curso e o perfil do egressoprevisto no 
PPC; 

IV. não inviabilize a perspectiva integrada e politécnica dasunidades 
curriculares; 

a disciplina não configure como pré-requisito para outradisciplina. 

Parágrafo único. O registro destas disciplinas a serem reorganizadasserá 
formalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a  ser 
referendada pela direção de ensino do campus, apensada ao PPCe 

encaminhada à PROEN. 

  

Art. 16 A reorganização prevista no artigo 15 poderá ocorrer das seguintes 

formas: 

 I. adiamento de disciplinas de caráter prático, quando elas não puderem 
ser desenvolvidas de forma nãopresencial; 

II. antecipação de disciplinas teóricas de outros períodos letivos, quando 
houver o adiamento de disciplinaspráticas; 

III. autorização para que conteúdos complementares de cunho prático 
sejamdesenvolvidosposteriormenteedeformaincorporadaaoutras 

disciplinas ou por meio de atividades extracurriculares. 



Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

571 
 

DAS DISPOSIÇÕESGERAIS 

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá realizar uma divulgação oficial à 
comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da 
impossibilidade de serem realizadas de forma nãopresencial. 

Art. 17 No calendário acadêmico de graduação para 2020.1, será disponibilizado 
um novo período de ajustes de disciplinas. 

Art. 18 A reorganização prevista nos artigos 15 e 16, excepcionalmente, não 
ensejará a necessidade de tramitação de PPC pelos respectivos conselhos aca 

dêmicos. 

 

CONTRIBUIÇÕES BLOCO 10: 

[Sem contribuições expostas pelo grupo] 

 

BLOCO 11: 

 

 

 

 

Art. 22 Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação 
de videoaulas ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou webinários - durante 
o período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus direitos 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e 
demais legislaçõescorrelatas. 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevidode conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguin. 

Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se 
fizerem necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as 
demais orientações pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos. 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a 
realização do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. 

Art. 20 Deverá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária dos campi do IFRJ. 

Art. 21 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ 
terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros materiais 
instrucionais, a serem organizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de 
Tecnologia e Inovação em Educação Profissional e Tecnológica 
(DTEIN/PROEN).
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CONTRIBUIÇÕES BLOCO 11: 

[Sem contribuições expostas pelo grupo] 

 

BLOCO 12: 

ANEXO I - PLANO DE DISCIPLINA (VER NO FORMULÁRIO) 
CONTRIBUIÇÕES BLOCO 12: 

A proposta do Plano de Disciplina demanda esclarecimentos: deverá ser preenchido 
semanalmente? A carga horária de que trata o plano é a carga horária semanal da 
disciplina? 
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ANEXO XIX – CRJ - Contribuições da Equipe de Ciências da Natureza e 
Matemática 

ESTATÍSTICA 

Não sendo possível o retorno presencial sem a existência de uma vacina e de um 
plano de vacinação da população e de medidas de segurança para a não propagação 
do virus entre os não vacinados, entendemos a necessidade da implementação 
dasAPNP's. 

Talimplementaçãorequercuidadosquantoàformadesuacondução,pois: 

1) os professores necessitam de treinamento para produzirem suas aulasvirtuais. 

2) os alunos têm que ter no mínimo acesso à internet e à computadores/smartphones 
ou tablets. Fornecer chip de internet ao aluno sem acesso à internet mas sem 
computador ou smartphone não o inclui nasAPNP's. 

3) uma vez em APNP's, essas devem ser em sua maioria assíncronas, ou seja, o 
material deve ser disponibilizado em uma plataforma de fácil acesso aos alunos, e este 
quando puder deve estudar o material. Sugere-se dar um prazo viável para o mesmo 
acessar o conteúdo do material e deixar previamente marcado reuniões semanais para 
um encontro virtual com a turma para tirar dúvidas (atividadesíncrona). 

4) Para o aluno sem acesso ao material na forma digital, devemos oferecer a versão 
impressa. A impressão e distribuição desse material não deve ser de responsabilidade 
do professor e sim da administração docampus. 

5) cabe à cada equipe estudar a melhor maneira de implementar sua rotina detrabalho. 

6) para mais considerações e direcionamentos precisamos saber do resultado da 
Consulta pública, pois ela norteará grande parte dotrabalho. 

7) Não computar presença e sim realização de estudos eatividades. 

8) As avaliações serão realizadas de acordo com os recursos usados naAPNPs 

9) A equipe de Estatística pretende usar parte dos materiais em comum, para facilitar 
a acessibilidade dosalunos. 

10) As disciplinas realizadas na área de Estatística são teóricas. Podendo na sua 
totalidade ser ofertadas na modalidadeAPNPs. 

 

FÍSICA 

A equipe manifestou preocupação com os seguintes pontos: 

1) Como será o acesso dos alunos às plataformas digitais, uma vez que nem todos 
possuem acesso a Internet? Caso aconteça a entrega de material físico, será feita por 
Correios ou pessoalmente noCampus? 

2) Quais medidas serão tomadas com os alunos não alcançados pelasAPNP`s? 

3) O que será feito com as aulas de laboratório que não podem ser on-line e como 
isso impactará na logística de aulas após o retorno das atividadespresenciais? 

4) Como serão as avaliações e as respectivas consequências de aprovação ereprovação? 

5) Preocupação com a execução do art. 14, no que tange as atividades pedagógicas 
multidisciplinares. 
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6) Preocupação com as reprovações e aprovações, no que tange aos pré requisitos das 
matérias dos períodosseguintes. 

7) Contato direto do professor para o envio de materiais, podendo ser intermediado 
pela Direção de Ensino e não peloprofessor. 

8) As APNP`s serão em multi plataformas ou reunidas em apenasuma? 

 

MATEMÁTICA 

A Equipe de Matemática faz sugestões para os seguintes artigos: 

Art 2o 

§12: Sugerimos que haja uma discussão mais ampliada e detalhada sobre 
o tema abordado neste parágrafo priorizando conhecer as individualidades dos nossos 
estudantes, evitando injustiças. 

Art 3o 

§3o VIII Não tem como ser executado na forma que está proposto. Não 
acreditamos ser possível realizarmos atividades síncronas. 

§6o e 7o Exclusão desses artigos e sugerimos que a Instituição garanta 
acesso de todos os alunos aos meios virtuais. 

Art 4o 

Acreditamos que não deva haver registro de frequência dos alunos do 
IFRJ. 

Art 5o 

Neste período de pandemia, acreditamos que qualquer tipo de avaliação a 
ser ministrada não seja instrumento que determine a aprovação ou a reprovação dos 
alunos do IFRJ. 
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ANEXO XX – CRJ - Contribuições da Equipe de Meio Ambiente 

 

Apresentação 

OpresentedocumentotrazacompilaçãorealizadapelaequipedoCursoTécnico 
emMeioAmbientenoâmbitodaanálisedaminutadasAPNPs.Ascontribuições serão 
apresentadas na forma de comentários nos artigos/parágrafos que a equipe 
entendeu serem pertinentes de apontamentos. Como comentário geral, a equipe 
entende que a minuta traz de forma demasiada atribuições de funções e de 
responsabilidades para os coordenadores de curso. Este conjunto de atribuições 
juntamente com os que foram propostos pelo regulamento do trabalho remoto, 
apresentam um grande potencial de sobrecarregar as coordenações decurso. 

Art. 1º 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em 
estratégias que visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, em 
cada componente curricular, em seus respectivos ProjetosPolíticos dos Cursos (PPCs). 

Comentários MAM: Sigla para PPC: Projeto Pedagógico de Curso. 

§ 2º. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente 
assíncronas e,quandopossível,contextualizadascomasituaçãoatual,alémdetrabalharos 
temas transversais com vistas a desenvolverem atividades 
disciplinares,multidisciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, 
oportunizando à equipe docente, com apoio da gestão pedagógica do campus, manter 
contatocom os estudantes e incentivá-los a permanecer nosestudos. 

Comentários MAM: Quem deveria coordenar as atividades multi, inter e/ou 
transdisciplinares? A ação de manter contato com os estudantes e incentiva- los a 
permanecer nos estudos já está sendo realizada no âmbito do trabalho remoto. As 
APNPs serão implementadas para permitir a volta do calendário? 

Art. 2º 

§ 1º A adoção das APNPs deve atender os preceitos institucionais de manter o acesso 
educacional universal, inclusivo e de qualidade, bem como não contribuir para o 
aumento das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

Comentários MAM: O termo em destaque não está claro. 

§ 2º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos: 

I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos desaúde; 

II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com aInstituição; 

III -reorganizaraofertadeensinodeformaconjuntural,garantindoaofertados conteúdos 
e objetivos de aprendizagem essenciais previstos nosPPCs; 

Comentários MAM: Não há como ter garantia plena que a oferta das APNPs 
alcança os objetivos de aprendizagem essenciais previstos nos PPCs. No caso dos 
cursos que ainda não possuem os PPCs a oferta de conteúdos e objetivos serão 
avaliados pelo docente mediante análise das ementas das disciplinas. 

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, 
juntamente comadireçãodeensino,avaliarapossibilidadedeadaptaçãodoscomponentes 
curriculares sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por 
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meiodeAPNPs,asquaisdeverãoserdescritasemPlanodeAtividades-APNPs(Anexo 1) 
específicas para o período. A opção por APNPs deve ser registradapelo docente 
nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a serencaminhada, para 
ciência, àPROEN. 

Comentários MAM: Plano de atividades se refere ao Plano de Disciplinas. Parece 
haver um erro de digitação. A opção pelas APNPs já está definida, logo as 
reuniões de Colegiado de Curso a partir do terceiro período terão que ser 
realizadas em breve. O fluxo de informação entre coordenações de curso direto 
com a PROEN não parece ser o mais adequado. O fluxo deveria passar antes pela 
Direção de Ensino e CAET. 

§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária 
totalsemanaldadisciplinaseráequivalenteaosomatóriodotempoparaorientarosestudantes 
e o tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar 
preferência às atividades assíncronas nas mais diferentesmídias. 

Comentários MAM: Deve haver um direcionamento para o ajuste da carga 
horária para as APNPs. 

§11ºParaosestudantesconcluintes,noperíododevigênciadestasDiretrizes, 
serão adotadas medidas específicas no âmbito dos respectivos 
colegiadosdecursoe/ouconselhosdeclasse,devidamentejustificadaseregistradasemata 
dessas instâncias. 

Comentários MAM: O documento reforça a necessidade de consenso entre todos 
os professores do oitavo período em COCUR. Sobre os estágios, entendemos que o 
colegiado de cada curso pode tomar a melhor decisão para viabilizar a melhor 
forma de conclusão de curso. 

§ 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por 
razões justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou 
poroutrarazãoapresentadapeloestudante,avaliadaeaceitapelocolegiadode curso com o 
apoio de equipe multiprofissional (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros) terão o direito 
a um plano de estudos individualizado elaborado pelo colegiado decurso. 

Comentários MAM: O parágrafo parece estar com as definições ainda vagas. 
AsdefiniçõesserãodadasantesdoiníciodasAPNPs?Serãoutilizadososdados 
dodiagnósticodeacessodigitalrealizadonoâmbitodascoordenaçõesdecurso e direção 
deensino? 

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que 
dispõem de mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a 
validação das práticas profissionais de estágio. 

Comentários MAM: O texto apresentado não ficou claro para a equipe. 

Art. 3º 

Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

Comentários MAM: As APNPs não podem substituir as aulas presencias. No 
textodeveficarclaroqueasatividadesremotasestãosendopropostasnoâmbito de um 
contexto excepcional, jamaisvivenciado. 

§ 3º VIII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão 
exclusivamente no horário em que a turma está regularmente matriculada, podendo ser 
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ofertada em horários distintos desde que haja acordo entre todos os estudantes e o 
docente. 

Comentários MAM: As atividades síncronas devem ser realizadas no horário 
previamente estabelecido. A oferta de horários distintos pode causar confusão no 
momento da implementação das atividades. 

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do 
curso, considerando as condições de logística e de pessoal do campus, analisar a 
viabilidade para garantir a entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, 
entrega presencial agendada, disponibilização da 
estruturadeinformáticadocampus,entreoutros,considerandoasnormativas e os protocolos 
da Organização Mundial da Saúde(OMS). 

ComentáriosMAM:Aanáliseenvolvendoquestõesdeviabilidadelogísticanão cabe 
aos docentes e ao Colegiado de Curso. As informações dos alunos com dificuldade 
de acesso deveria estar centralizada na COTP para uma maior efetividade de 
acessar os alunos eresponsáveis. 

 

Art. 5º 

§ 1º A avaliação deve ser variada, formativa e possibilitar o diagnóstico qualitativo da 
participação e do desempenho dos estudantes frente aos objetivos de aprendizagem 
previstos no plano da disciplina, sendo o resultado devidamente registrado no SIGAA. 

Comentários MAM: O SIGA não dispõe de instrumentos para registrode 
atividades qualitativas. 

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o 
número, os instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a 
evitar a concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos 
estudantes. 

ComentáriosMAM:Aatividadetorna-seimpraticávelfrenteacomplexidadedas 
atividades a serem realizadas pela coordenação de curso. Destaque também para 
dificuldade para os cursos de Graduacao, onde o aluno pode estar inscrito em 
disciplinas de diferentes períodos. Este parágrafo deveria serexcluído. 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de 
reprovação devem ser analisados mediante a avaliação global e qualitativa do 
estudanteno período letivo, aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e 
decididos pelos Conselhos de Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de 
curso, no caso de cursos degraduação. 

Comentários MAM: As regras atuais estariam sendo modificadas? Potencial de 
afetar a autonomia do professor. 

 

Art. 7º 

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais 
informarem ao professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que 
inviabilizam a participação dos estudantes nas APNPs. 

Comentários MAM: Por meio de quais meios? Precisa ser especificado. Além 
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disso, as atribuições estão muito a cargo dos docentes e coordenadores de curso, o 
que entendemos que não seja o mais adequado. O SIGAA seria o instrumento 
para registro de atividades e acesso aos estudantes, mas alguma alternatica estaria 
sendo contemplada para os alunos que não possuem o 
acesso?DeveriaserfeitaumaconsultaaoNAPNEeCOTPsobreasferramentas 
necessárias para a viabilização dos planos de estudosindividualizados. 

 

Art. 15º 

V. a disciplina não configure como pré-requisito para outra disciplina. 

Comentários MAM: Esse dispositivo pode travar o fluxo. Acreditamos que em 
alguns casos poderiam ser quebrados alguns pré-requisitos. 

Parágrafo único. O registro destas disciplinas a serem reorganizadas 
seráformalizado em ata pelo colegiado de curso, com a justificativa pertinente, a ser 
referendada pela direção de ensino do campus, apensada ao PPC e encaminhada à 
PROEN. 

Comentários MAM: Verificar a possibilidade de realizar a gravaçãodas reuniões 
de colegiado como meio deregistro. 

 

Art. 16º 

Parágrafoúnico.Ocoordenadordocursodeverárealizarumadivulgaçãoofici
alà comunidade informando a reorganização das disciplinas em virtude da 
impossibilidade de serem realizadas de forma nãopresencial. 

Comentários MAM: Esta atribuição não é função do coordenador de curso. As 
adaptações (planos de disciplinas e de atividades práticas deveriam ser entregues 
em data definida e sob orientação da direção do campus, seguindo a hierarquia no 
ensino. 

 

Art. 20º 

Art.20Deveráserconcedidoaosestudantesemvulnerabilidadesocialauxílio 
para viabilizar a participação e realização das APNPs, de acordo com adisponibilidade 
orçamentária dos campi doIFRJ. 

Comentários MAM: Na verdade, não deveria depender da disponibilidade 
orçamentária de cada campi, mas ser garantido pela reitoria, pois desta forma 
seria garantida a inclusão e adaptação “mais uniforme possível”da instituição. 

Art.21ParaodesenvolvimentodasAPNPs,osdocenteseestudantesdoIFRJ 
terão acesso à capacitação a distância, bem como a outros materiais 
instrucionais,aseremorganizadosedisponibilizadospelaDiretoriaAdjuntade Tecnologia e 
Inovação em Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN). 

ComentáriosMAM:Essetreinamentoantecedeoiníciodasatividadesdeaula. Já está 
sendoprogramado? 
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ANEXO XXI – CRJ - Contribuições da Coordenação de Processos Químicos 

 

TEXTO ORIGINAL - MINUTA PROPOSTA DE REDAÇÃO E 
QUESTIONAMENTOS 

Art. 1º Estabelecer diretrizes institucionais para 
a realização de Atividades Pedagógicas não 
Presenciais (APNPs) e para o atendimento da 
carga horária letiva nos cursos do IFRJ, em 
decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
que visam ofertar os conteúdos e objetivos 
essenciais de aprendizagem, em cada 
componente curricular, em seus respectivos 
Projetos Políticos  dos Cursos (PPCs). 

Plano Pedagógico do Curso 

Art. 1º 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais (APNPs) consistem em estratégias 
que visam ofertar os conteúdos e objetivos 
essenciais de aprendizagem, em cada 
componente curricular, em seus respectivos 
Projetos Políticos dos Cursos (PPCs). 

Pensamos que, aqui seria necessário que se 
iniciasse a discussão sobre os chamados 
"objetivos essenciais de aprendizagem", 
no âmbito dos cursos, e que deverá ser 
analisado pelo CoCur, uma vez que a 
tendência de nós docentes é achar que tudo 
é essencial. 

Art. 1º 

§ 9º Cada componente curricular poderá ser 
oferecido mediante APNPs em até 100% da 
totalidade da sua carga horária, a depender das 
condições sanitárias e das possibilidades de uso 
das instalações de cada campus do IFRJ. Caso 
as condições se tornem satisfatórias para um 
retorno presencial, sem riscos à saúde, 
fundamentadas por orientações de autoridades 
sanitárias e validadas pelo conhecimento 
científico, a carga horária de APNPs semanal 
poderá ser diminuída progressivamente. 

 

Ainda não temos previsão de retorno 
presencial, portanto acreditamos que seria 
aconselhável pensar na oferta de 100% da 
totalidade. PORÉM, é importante pensar 
nos possíveis modos de interação do 
professor com a turma durante esse 
período, através de chats, fóruns e vídeos 
ao vivo. 

Art 2º 

§ 6º As APNPs devem ser propostas e 
planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados 
de cursos, podendo ser desenvolvidas de forma 
disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar 
e/ou transdisciplinar. Além disso, devem ser 
organizadas de forma adequada ao tempo de 

Como será assegurado ao discente que não 
haverá sobrecarga e sobreposição de 
APNPs? Certamente o coordenador não 
terá condições de acompanhar todos os 
planos de trabalho de todas as disciplinas 
do curso, nem mesmo autonomia para 
interferir em casos desse tipo (mesmo que 
sejam muito explícitos); sabemos que há 
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estudos do discente, sem gerar sobrecarga e 
sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao 
estudante, no período de aplicação da presente 
Resolução. 

docentes que não admitem “interferência 
em seus trabalhos”. É importante que a 
própria instituição crie uma metodologia 
de trabalho que assegure ao máximo 
possível que essa sobrecarga e/ou 
sobreposição não aconteça. Uma sugestão 
pode ser a oferta das disciplinas em 
blocos. Nesse caso, há um planejamento 
prévio de forma que é definido o conjunto 
de disciplinas que serão ofertadas dentro 
daquele período. Assim, um semestre 
letivo poderia apresentar dois períodos (ou 
blocos) dentro dos quais seriam ofertadas 
em separado as disciplinas daquele 
semestre letivo. Em outras palavras, para 
um semestre letivo em que 
tradicionalmente seriam ofertadas 6 
disciplinas, as mesmas passariam a ser 
ofertadas em dois blocos, sendo 3 
disciplinas em cada bloco de igual período 
de tempo (2 meses, por exemplo). Seria 
interessante também, dentro desse 
contexto de oferta em blocos, a elaboração 
de Planos de Estudos mensais que 
deveriam ser disponibilizados previamente 
aos discentes, como sugestão para o ensino 
técnico. 

Art. 2º 

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em 
parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, 
acompanhar e divulgar o planejamento 
periódico das APNPs, com base nestas 
diretrizes. 

 

§ 8º Cabe às coordenações de cursos, em 
parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, ter 
ciência e divulgardo planejamento 
periódico das APNPs, com base nestas 
diretrizes. 

 

Art 2º 

§ 11º Para os estudantes concluintes, no 
período de vigência destas Diretrizes, serão 
adotadas medidas específicas no âmbito dos 
respectivos colegiados de curso e/ou conselhos 
de classe, devidamente justificadas e 
registradas em ata dessas instâncias.  

 

 

 

Achamos que teríamos que pensar em 
políticas para os ingressantes também, 
uma vez que a atenção especial a eles pode 
significar a permanência ou evasão do 
curso. Aulas práticas presenciais 
esporádicas em disciplinas chave do curso, 
ou algo equivalente, para que o estudante 
possa iniciar o contato com a parte que é o 
diferencial da formação que ofertamos. 

 

Art 2º Aos estudantes, deveria se assegurar o 
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§ 12º Os estudantes que não puderem realizar 
as APNPs propostas por razões justificadas nas 
respectivas regulamentações de sua modalidade 
de ensino ou por outra razão apresentada pelo 
estudante, avaliada e aceita pelo colegiado de 
curso com o apoio de equipe multiprofissional 
(CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros) terão o 
direito a um plano de estudos individualizado 
elaborado pelo colegiado de curso.  

 

direito ao trancamento de matrícula, caso 
ele não queira ou não possa 
participar/acompanhar as disciplinas 
ofertadas na forma de APNPs. Este 
trancamento deverá ser assegurado em 
qualquer momento, sem prévia 
justificativa. 

 

Art. 3º 

 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos 
gerais: 

 

VII - realização de contato constante entre o 
docente e os estudantes para orientação sobre 
como desenvolver as atividades propostas nas 
ferramentas tecnológicas; 

Contato constante, parece que vamos ter 
que estar disponível 24h por dia, todos os 
dias.  

 

Sugestão: 

Realização de contato regular previamente 
acordado entre o docente e os estudantes 
para orientação sobre como desenvolver as 
atividades propostas nas ferramentas 
tecnológicas; 

 

Art. 3º 

§ 3º 

 

VII - realização de contato constante entre o 
docente e os estudantes para orientação sobre 
como desenvolver as atividades propostas nas 
ferramentas tecnológicas; 

 

 

Quais serão as alternativas para que esse 
contato ocorra de forma efetiva? 

 

 

 

Art. 3º 

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas 
deverão ser gravadas, mediante consentimento 
dos participantes e de acordo com as normas 
éticas legais e institucionais de conduta nos 
meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para 
que os estudantes possam assistir a qualquer 
tempo 

Deveria constar o documento de 
autorização como anexo da minuta. 

Art. 3º 

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas 
deverão ser gravadas, mediante consentimento 
dos participantes e de acordo com as normas 
éticas legais e institucionais de conduta nos 
meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para 

“As APNPs que envolvam aulas 
expositivas poderão ser gravadas, 
mediante consentimento dos participantes 
e de acordo com as normas PROEN E 
Fórum DEs MINUTA PARA 
CONSULTA PÚBLICA 30 jun 2020 
éticas legais e institucionais de conduta 
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que os estudantes possam assistir a qualquer 
tempo 

nos meios digitais, disponibilizadas no 
AVEA, para que os estudantes possam 
assistir a qualquer tempo. Caso não haja 
consentimento dos participantes a serem 
gravados em aula, o docente 
disponibilizará conteúdos e/ou horas de 
atendimento para auxiliar a recuperação de 
alunos que a sua participação foi 
impossibilitada.” 

 

Cabe ressaltar que o professor pode não 
consentir com a gravação. 

Art. 3º 

 

§7º Quando da necessidade de disponibilização 
de material impresso aos estudantes para o 
desenvolvimento das APNPs, caberá ao 
docente e ao colegiado do curso, considerando 
as condições de logística e de pessoal do 
campus, analisar a viabilidade para garantir a 
entrega, como, por exemplo, postagem pelos 
correios, entrega presencial agendada, 
disponibilização da estrutura de informática do 
campus, entre outros, considerando as 
normativas e os protocolos da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).  

 

§7º Quando da necessidade de 
disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das 
APNPs, caberá ao docente e ao colegiado 
do curso, em conjunto com o estudante 
e/ou responsável legal, considerando as 
condições de logística e de pessoal do 
campus, analisar a viabilidade para 
garantir a entrega, como, por exemplo, 
postagem pelos correios, entrega 
presencial agendada, disponibilização da 
estrutura de informática do campus, entre 
outros, considerando as normativas e os 
protocolos da Organização Mundial da 
Saúde (OMS).  

 

Art 3º 

§ 7º Quando da necessidade de 
disponibilização de material impresso aos 
estudantes para o desenvolvimento das APNPs, 
caberá ao docente e ao colegiado do curso, 
considerando as condições de logística e de 
pessoal do campus, analisar a viabilidade para 
garantir a entrega, como, por exemplo, 
postagem pelos correios, entrega presencial 
agendada, disponibilização da estrutura de 
informática do campus, entre outros, 
considerando as normativas e os protocolos da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Cabe ao docente “apenas” o preparo e 
disponibilização do material. A instituição, 
seja na figura do campus ou da reitoria, 
precisa assegurar ao discente o acesso 
(reprodução e distribuição) aos diferentes 
materiais que os docentes elaborarão. 
Além disso é essencial que o docente 
receba com antecedência (da instituição) 
dois tipos de informação: em quais turmas 
haverá alunos necessitando acesso a 
material impresso e se a instituição 
efetivamente fará a reprodução e 
distribuição. Vale destacar que na 
necessidade de preparação de material 
impresso, o planejamento da APNP é 
totalmente diferente, de forma que para 
uma mesma turma pode haver necessidade 
de que o docente elabore dois planos 
diferenciados, a fim de garantir a 
qualidade do conteúdo disponibilizado. É 
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sempre importante lembrar que não basta 
imprimir o material que foi ofertado aos 
demais alunos; especialmente se vídeos 
fizerem parte desta lista de materiais. 

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser 
registrada mediante a entrega das atividades 
propostas, referentes ao período da realização 
das atividades não presenciais de ensino. 

 

É essencial que o sistema acadêmico esteja 
adaptado a esta nova realidade a fim de 
que não tenhamos que fazer “gambiarras”. 

Art 5º 

§ 2º A coordenação de curso juntamente com 
os docentes, organizará o número, os 
instrumentos variados e a distribuição das 
atividades avaliativas de modo a evitar a 
concentração em determinados períodos, 
acarretando sobrecarga aos estudantes. 

 

 

 

 

Cabe ao professor da disciplina, tendo 
como o regulamento o mínimo de duas 
avaliações por bimestre (4 avaliações), no 
curso técnico e na graduação deve ter no 
mínimo duas avaliações, não incluindo a 
V.S. no cômputo mínimo. Isto valerá 
também neste período atípico? Caso não 
seja necessário, o texto poderia deixar 
claro a não necessidade de cumprir o 
regulamento e explicitar a quantidades de 
atividades avaliativas necessárias. 

 

 

Art 5º 

§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de 
encaminhar suas atividades avaliativas, estes 
devem justificar as dificuldades encontradas e 
deverá ser assegurado que as atividades possam 
ser entregues em prazo definido no calendário 
acadêmico. 

Deveria ser estabelecido prazo bem claro 
para justificativa de dificuldades. 

 

Art 5º 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, 
possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e 
qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos 
pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo 
colegiado de curso, no caso de cursos de 
graduação. 

 

Acreditamos que este parágrafo seja mais 
adequado ao ensino técnico. 

 

 

Art 5º 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, 
possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e 
qualitativa do estudante no período letivo, 

“Durante o período de excepcionalidade, 
possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e 
qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos 
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aproveitando seus melhores desempenhos 
pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo 
colegiado de curso, no caso de cursos de 
graduação. 

 

pedagógicos. A aprovação, ou não do 
estudante ficará a critério do professor 
regente da disciplina e decidido em 
reunião com apoio do Conselho de Classe, 
no caso de cursos técnicos. 

Art. 5º 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, 
possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e 
qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos 
pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo 
colegiado de curso, no caso de cursos de 
graduação.  

 

 

 

 

As matrículas serão as mesmas de 2020-1, 
ou haverá uma nova inscrição em 
disciplinas para os cursos de graduação? 

Art. 9º Durante a situação de emergência, 
deverão ser realizados, de forma periódica, os 
colegiados dos cursos, conselhos de classe e 
demais reuniões pedagógicas, ainda que de 
forma não presencial, com o suporte das 
direções de ensino e das coordenações técnico-
pedagógicas. Esses momentos são 
fundamentais para a avaliação das APNPs, do 
desenvolvimento das turmas e para o 
aproveitamento dos estudantes, a fim de 
analisar os resultados, identificar dificuldades, 
construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das 

APNPs, bem como para avaliar e propor 
estratégias para o retorno às atividades 
presenciais, quando estas forem retomadas. 

Art. 9º Durante a situação de emergência, 
deverão ser realizados, de forma periódica, 
os colegiados dos cursos, conselhos de 
classe e demais reuniões pedagógicas, 
preferencialmente não presencial, com o 
suporte das direções de ensino e das 
coordenações técnico-pedagógicas. Esses 
momentos são fundamentais para a 
avaliação das APNPs, do desenvolvimento 
das turmas e para o aproveitamento dos 
estudantes, a fim de analisar os resultados, 
identificar dificuldades, construir 
alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, 
bem como para avaliar e propor estratégias 
para o retorno às atividades presenciais, 
quando estas forem retomadas. 

FORA DA MINUTA Retirado da Resolução CS 1/2020 (IFES) e 
que entendemos ser importante estar 
presente na Minuta 

https://ifes.edu.br/noticias/19319-
atividades-pedagogicas-nao-presenciais-
no-ifes#lbl-faq 

 

“2º O discente que não apresentar 
condições de saúde, econômicas ou de 
acesso para a realização das APNPs, 
devidamente justfcadas, poderá declarar 
em qualquer tempo inviabilidade de 
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acompanhamento das Anps, sem nenhum 
ônus acadêmico, ao Coordenador de Curso 
que fará os encaminhamentos necessários 
junto à Gestão Pedagógica do Campus. 
(redação dada Resolução CS nº 25/2020)  

 

a- O discente poderá requerer, 
excepcionalmente a qualquer tempo, o 
trancamento da matrícula, inclusive os 
ingressantes. Após a análise dos setores 
competentes, caso o trancamento seja 
concedido, terá caráter adicional ao que 
está previsto no Regulamento de 
Organização Didática do Ifes. “ 
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ANEXO XXII – CSG - Proposta de texto da minuta de APNPs construída 
coletivamente a partir dos debates realizados em reuniões com a comunidade 
escolar (servidores e alunos) do Campus São Gonçalo 

 

PREÂMBULO - PANORAMA GERAL DO CAMPUS SÃO GONÇALO  

Diante das questões levantadas pelo debate no campus São Gonçalo, questões 
essas que emergiram das oitivas com estudantes, professores e técnicos administrativos, 
o posicionamento expressado na última reunião geral aponta para três consensos: o da 
impossibilidade de retorno presencial em 2020,  o da importância de realizarmos 
atividades para mantermos o vínculo com nossos estudantes e o do tratamento 
diferenciado para os alunos concluintes.  

Aprofundando mais a ideia das atividades, a comunidade acredita que essas não 
devam ter o formato proposto pela “Minuta das Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais”. Entendemos que a questão supera o ter ou não acesso a internet e se 
infiltra para outras questões nevrálgicas, dente elas: a própria desigualdade de condições 
para acompanhar ou realizar tais atividades (já existente entre nossos estudantes de 
forma presencial) e a baixa qualidade do ensino que essa modalidade pode oferecer. 

Nesses termos, nosso consenso aponta para a realização de atividades não letivas 
sem perder de vista a garantia de acesso as mesmas. Tais atividades buscariam romper a 
visão conteudista e disciplinar e, mesmo cientes que essas atividades extracurriculares 
poderiam ter sido realizadas desde o início da suspensão do calendário (e foram feitas 
por parte de nosso corpo docente), acreditamos que a partir dessa regulamentação, essas 
atividades seriam realizadas por todos os professores (individualmente ou em grupo) 
como parte integrante de seu trabalho remoto.  

Sobre o último consenso, o do tratamento diferenciado para os concluintes de 
2020 (ou seja, o 7° e 8° períodos do técnico em Química, o 4º período de Segurança do 
Trabalho e o 3º ano de Administração), a comunidade acredita que seja importante 
pensar em alternativas para esse grupo.   

Deste modo, diante desse preâmbulo e cientes de que nossa resposta precisa ser 
qualificada, faremos nas linhas que seguem as observações/ alterações ao texto proposto 
no sentido de aproximá-lo de nossa proposta.  

Estabelece diretrizes para a realização 
de atividades pedagógicas não 
presenciais (APNPs) e o atendimento 
da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ, em decorrência da situação de 
pandemia de Covid-19. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – 
IFRJ, nomeado em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de 
abril de 2018, nos usos de suas atribuições legais e regimentais e considerando: 

- a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art. 206, que 
dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola e garantia de padrão de qualidade; 

- a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
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educação nacional; 

- a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; 

- a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 6, de 20 de setembro de 
2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio; 

- os projetos pedagógicos, regulamentos institucionais, diretrizes curriculares nacionais 
e demais documentos legais que regulam a oferta de cursos em diferentes níveis e 
modalidades de ensino, no âmbito do IFRJ; 

- a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui 
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional; 

- a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

- a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

- o Decreto Estadual/RJ 46.966, de 11 de março de 2020, e posteriores alterações, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus; 

- a A Nota Técnica 05, de 18 de março de 2020, expedida pelo Ministério Público do 
Trabalho – MPT, que tem por objetivo a defesa da saúde dos trabalhadores, 
empregados, aprendizes e estagiários adolescentes; 

- a Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, e posteriores alterações, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) N. 05/2020, de 28 de abril de 
2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento da carga 
horária mínima anual, em razão da pandemia Covid-19; 

- a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020, e posteriores alterações, que dispõe 
sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais nas instituições 
federais de ensino superior, enquanto durar a situação de pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). 

- a Portaria MEC 376, de 03 de abril de 2020, e posteriores alterações, que dispõe sobre 
as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a 
situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19); 

- Portaria 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; 

- a Portaria IFRJ 63, de 12 de março de 2020, que cria o Comitê Operativo de 
Emergência do IFRJ (COE/IFRJ) e suas orientações;  
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RESOLVE: 

Art. 1º Estabelecer diretrizes institucionais para a realização de Atividades Pedagógicas 
não Presenciais (APNPs)  para manutenção de vínculo com os estudantese sem 
contabilização da carga horária letiva, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19. 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
visam mobilizar conhecimentos, apoiar estudantes em suas dificuldades e incentivar a 
permanência das atividades acadêmicas com o apoio da gestão pedagógica do campus. 

§ 2º. As APNPs deverão considerar as vulnerabilidades dos estudantes bem como 
atender suas necessidades específicas, a fim de não contribuir para o agravamento das 
desigualdades estruturais da sociedade brasileira. 

§ 3º O acesso às APNPs deve ser universal, ou seja, garantido para todos os estudantes. 

 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS - APNPs 

Art. 2º Entende-se por Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) um conjunto 
de atividades acadêmicas a serem desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes e que 
podem ser realizadas de forma não presencial pelos estudantes, mediante o uso de 
tecnologias ou não, no âmbito dos cursos do IFRJ, enquanto persistirem restrições 
sanitárias para presença completa dos estudantes nos campi da Instituição. 

§ 1º As APNPs devem ser ofertadas, preferencialmente de modo assíncrono, por todos 
os docentes de forma individual ou em grupo, desde que sejam da mesma turma. 

§ 2º. As APNPs devem ser contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar 
temas transversais com vistas ao favorecimento de abordagens interdiciplinares e 
multidisciplinares. 

§ 3º A adoção das APNPs deve respeitar a flexibilidade e a autonomia dos cursos para a 
adequação de tais atividades às suas especificidades e realidades próprias. 

§ 4º O desenvolvimento das APNPs tem por objetivos:  

I - viabilizar o isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde;   

II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; 

III - contribuir para uma rotina básica de estudos; 

IV - atenuar retrocessos de aprendizagem e o aumento da evasão nos cursos; 

V - manter o contato acolhedor com os estudantes, enquanto afastados do ambiente 
físico do campus. 

§ 5º As atividades a que se referem estas Diretrizes estão asseguradas pelo Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, não se confundindo, portanto, com a Educação a Distância ou com a 
oferta de carga horária na modalidade de Educação a Distância em cursos presenciais, 
na forma do que preveem outros documentos normativos, em caráter regular. 

§ 6º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
direção de ensino, ofertar atividades temáticas em consonância com os componentes 
curriculares sob sua regência, podendo realizar abordagens interdiciplinares e/ou 
multidisciplinares com outros professores da turma. 
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§ 7º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 
forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar.  

§ 8º As APNPs devem ser descritas no “Plano de Atividades – APNPs” (Anexo 1) 
apresentado e aprovado em colegiado de curso e a ata desta reunião deve ser 
encaminhada, para ciência, à PROEN. 
§ 9º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das 
atividades por meio físico e/ou virtual. 

§ 10º As APNPs devem ser organizadas sem gerar sobrecarga e sobreposição de 
atividades. 

§ 11 Cabe às coordenações de cursos, em parceria com as coordenações técnico-
pedagógicas e as direções de ensino, acompanhar e divulgar o planejamento periódico 
das APNPs, com base nestas diretrizes. 

§ 12 Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas serão acompanhados 
por equipe multiprofissional (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros) para análise e 
encaminhamentos cabíveis às suas demandas.  

§ 13 Os estudantes que não quiserem realizar as APNPs poderão trancar a matrícula sem 
prejuízo ao tempo de integralização do curso, de acordo com a IS PROEN no 02, 15 de 
maio de 2020. 

§ 14 As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual às 
atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de 
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 
semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19. 

Art. 3º O uso das APNPs não ocorrerá em substituição às aulas presenciais deverá 
seguir os procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 

§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino 
e Aprendizagem (AVEA).  

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 

I - organização de atividades que permitam orientações e interações com os estudantes e 
os professores e dos estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de 
comunidade virtual;  

II - postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs aprovados da disciplina e 
demais informações acadêmicas no AVEA para a comunicação aos estudantes pelo 
docente, bem como o respectivo cronograma de atividades. 

III - orientação aos estudantes de como as atividades propostas estão relacionadas às 
disciplinas sob a regência do professor; 

IV - realização de seleção e apresentação de materiais em formato digital disponíveis na 
internet, tais como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, 
conteúdos de texto e vídeos de autoria do professor ou de outros autores, quando houver 
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necessidade. Todos devidamente identificados nas normas corretas de citações e de 
direitos autorais (ABNT e demais normas e legislações correlatas);  

V - proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, 
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, resumos, 
testes, entre outras, que possam ser organizadas e disponibilizadas com ou sem 
mediação tecnológica, desde que seja possível disponibilizá-las aos estudantes neste 
período e garantindo-se o registro no módulo Turma Virtual e no diário de classe do 
SIGAA; 

VI - realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação 
sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas tecnológicas; 

VII - para as atividades síncronas, as APNPs ocorrerão em horários acordados por todos 
os estudantes da turma; 

VIII - retorno adequado e constante aos estudantes acerca do cumprimento das APNPs, 
como forma de estímulo ao vínculo com a instituição.   

 

§ 4º As APNPs que envolvam exposição de participantes deverão ser gravadas, 
mediante consentimento dos envolvidose de acordo com as normas éticas legais e 
institucionais de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os 
estudantes possam assistir a qualquer tempo. 

§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, interações em tempo real,  
apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos 
integradores (PI), entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de 
videochamada, que permitam gravação e disponibilização do link de acesso no módulo 
Turma Virtual - SIGAA. 

§ 6º O plano de atividades - APNPs de cada disciplina deve ser disponibilizado no 
AVEA observando-se antecedência mínima de 72 horas para início do prazo das 
atividades. 

§ 7º Quando da necessidade de disponibilização de material impresso aos estudantes 
para o desenvolvimento das APNPs, caberá ao docente e ao colegiado do curso, 
considerando as condições de logística e de pessoal do campus, analisar a viabilidade 
para garantir a entrega, como, por exemplo, postagem pelos correios, entrega presencial 
agendada, disponibilização da estrutura de informática do campus, entre outros,  
considerando as normativas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Art. 4º A análise da adesão e participação discente às APNPS poderão ser utilizadas 
como parâmetro para o que o  IFRJ construa um diagnóstico das condições da oferta de 
atividades letivas no contexto da pandemia de COVID-19. 

Art. 5º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o 
docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, poderão, a partir 
da análise caso a caso e das condições existentes, definir encaminhamentos cabíveis. 

 

Art. 6º Durante a situação de emergência, deverão ser realizados, de forma periódica, os 
colegiados dos cursos, conselhos de classe e demais reuniões pedagógicas, ainda que de 
forma não presencial, com o suporte das direções de ensino e das coordenações técnico-
pedagógicas. Esses momentos são fundamentais para a avaliação das APNPs, do 
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desenvolvimento das turmas e para o aproveitamento dos estudantes, a fim de analisar 
os resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a análise de 
continuidade ou suspensão das APNPs, bem como para avaliar e propor estratégias para 
o retorno às atividades presenciais, quando estas forem retomadas. 

Art. 7º As Coordenações Técnico-Pedagógicas (CoTP) dos campi deverão manter um 
canal de comunicação permanente com os estudantes e seus responsáveis legais, 
visando ao atendimento acolhedor. Além disso, devem avaliar – mediante relatos dos 
estudantes, entre outras formas – os ganhos e as dificuldades vivenciadas em função das 
APNPs, orientando os estudantes e docentes e fornecendo formas de acolhimento aos 
mesmos. 

 

DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO AO RETORNO ÀS ATIVIDADES 
PRESENCIAIS 

 

Art. 8º Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de ensino 
dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a retomada das 
atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram dificuldades de 
aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período de realização 
das APNPs. 

Art. 9º No retorno das atividades presenciais, devem ser priorizadas as seguintes ações: 

I - acolhimento e reintegração de servidores, terceirizados, estudantes e famílias como 
forma de superar os impactos psicossociais e cognitivos do distanciamento social. Trata-
se de propiciar um tempo inicial para acolhida, contemplando espaços de escuta e 
compartilhamento de experiências vivenciadas no período de distanciamento físico, 
incluindo atividades culturais, palestras informativas, explicitação de protocolos de 
saúde e de higiene. Especial atenção deve ser dada aos estudantes ingressantes, no 
sentido de desenvolver o sentimento de pertencimento à instituição; 

II - momento formativo para os servidores a respeito dos procedimentos que devem ser 
adotados no acolhimento aos estudantes e familiares, com intuito de sensibilizar e 
informar quanto a procedimentos adequados à promoção de saúde mental do estudante, 
tendo em vista que períodos pós-traumáticos podem intensificar problemas emocionais 
existentes e favorecer o surgimento de outros, tais como dificuldade de concentração, 
conflitos e comportamentos agressivos, interferindo diretamente no processo de 
aprendizagem; 

III - diagnóstico do aproveitamento das APNPs realizadas, para subsidiar o 
planejamento de atividades, agora letivas, de revisão e/ou recuperação dos objetivos de 
aprendizagem, no período letivo corrente e/ou no próximo, para continuidade e 
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares dos 
cursos.  

IV - atividades e orientações voltadas à segurança sanitária da comunidade acadêmica, 
conforme normas e protocolos vigentes. 

 

Art. 10º Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares, inspirados nas experiências exitosas das APNPs, 
com a participação simultânea de docentes de diferentes disciplinas, a fim de promover 
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a integração de conteúdos e otimizar o tempo definido para o atendimento da carga 
horária prevista nos PPCs. 

Parágrafo único. As coordenações de curso, juntamente com docentes e a CoTP, 
apoiadas pelas direções de ensino dos campi, poderão organizar outras estratégias de 
atendimento da carga horária, desde que não acarretem prejuízos pedagógicos aos 
estudantes. 

 

DAS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS 
NO CONTEXTO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS PARA 

ESTUDANTES CONCLUINTES 

 

Art. 11 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os estudantes 
concluintes terão as APNPs para o atendimento da carga horária letiva nos cursos do 
IFRJ. 

§ 1º As APNPs propostas para esse grupo de estudantes seguirão os preceitos descritos 
nessas diretrizes e devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do 
discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao 
estudante, no período de aplicação da presente Resolução. 

§ 2º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes, do tempo 
para sanar as dúvidas dessas orientações (ou posteriores) e do tempo para os mesmos 
desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência às atividades 
assíncronas nas mais diferentes mídias. 

§ 3º cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
direção de ensino, adaptar os componentes curriculares sob sua regência para serem 
ofertados por meio de APNPs. 

§ 4º  Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o 
docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, poderão, a partir 
da análise caso a caso e das condições existentes, definir encaminhamentos cabíveis 
ficando excluida a possibilidade de reprovação. 

Art. 12 No contexto da excepcionalidade, estudantes do ensino técnico integrado ao 
ensino médio que apresentarem a comprovação de chamada para matrícula em 
Instituição de Ensino Superior e/ou aprovação em Concurso Público ou Processo 
Seletivo poderão solciitar a aceleração de sua conclusão após o cumprimento de parte 
da carga horária prevista para última etapa do respectivo seguimento letivo (período ou 
ano). 

Parágrafo único: a solicitação deve ser realizada pelo aluno e avaliada em Conselho de 
Classe extraordinário.   

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização 
do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual.   
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Art. 14 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão 
acesso à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem 
organizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em 
Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN). 

Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 
pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos. 

Art. 15 Os agentes públicos vinculados ao IFRJ que utilizarem o recurso da gravação de 
videos ou fizerem transmissões síncronas - como lives ou webinários - durante o 
período em que estiverem em vigor estas diretrizes, terão resguardados seus direitos 
individuais à proteção de imagem e voz, conforme previsto na Lei 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, na Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e 
demais legislações correlatas. 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: 
“Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, 
edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que 
vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa de 
seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais 
vigentes”. 

Art. 16 Os casos omissos e os excepcionais serão apreciados pelos colegiados dos 
cursos, pelas direções de ensino e pelo colegiado do campus ou, caso necessário, pela 
PROEN. 

 

Rio de Janeiro, __ de ________ de 2020. 

 

ANEXO I – PLANO DE ATIVIDADES – APNP 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: TURMA: ANO/SEMESTRE LETIVO: 

DISCIPLINA(S) ENVOLVIDA(S): 

NOME E CONTATO DO(S) DOCENTE(S) 
ENVOLVIDOS: 

 

 

2. PROPOSTA DA APNP   

Apresentação do tema gerador (título) e dos subtemas (quando houver). Descrição 
sucinta de como este se relaciona com a disciplina ou as disciplinas envolvidas.   

3. METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Descrição das metodologias (leitura, resolução de exercícios, questionários, 
elaboração de textos, pesquisa, resenha, estudo dirigido, transmissões ao vivo/lives, 
jogos virtuais, atividades de aprendizagem colaborativa, vídeos, filmes, 
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documentários, podcasts, quizzes...) destinadas ao desenvolvimento da atividade. 

Neste campo é imprescindível que o(s) docente(s) oriente o estudo de maneira clara 
e objetiva, trazendo informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está 
sendo solicitado.  

Caso sejam utilizadas produções do próprio docente ou outras produções públicas, 
como vídeos, mapas mentais, textos orientadores, conteúdos seguidos de exemplos, 
eles devem ser descritos aqui também.  

 

4. CONTEÚDOS REFERENCIADOS E CRONOGRAMA 

Descrição sucinta dos conteúdos que a proposta aglutina na(s) disciplina(s) 
envolvida(as) e o cronograma porposto 

 

5. OBSERVAÇÕES 

 

Demais informações que julgar relevante. 
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ANEXO XXIII – CVOR - Contribuições dos Colegiados do Campus 

 

CONTRIBUIÇÃO PARA A MINUTA DAS APNPs do CAMPUS VOLTA 
REDONDA. 

 As contribuições foram feitas pelos colegiados de cursos, destacando que o 
curso de automação industrial (integrado) fez suas discussões dividindo-se em  equipe 
técnica e equipe das disciplinas propedêuticas (núcleo comum) que fizeram 
contribuições separadamente. Para cada colegiado de curso há destaque do número de 
professores que participaram da elaboração de sua proposta.  

 

Curso automação industrial ( integrado) 

Proposta da equipe disciplinas propedêuticas ( núcleo comum).  21 professores  

 

SUGESTÃO 

Proposta de diferentes itinerários para adoção das APNPs, de acordo com a situação e a 
demanda de cada discente: 

 

A premissa desse esboço de proposta é o reconhecimento de que todos os nossos alunos 
têm o direito de cumprir a carga horária integral dos seus respectivos cursos de 
forma presencial, conforme definido na modalidade de ensino para a qual se 
inscreveram, foram aprovados em processo seletivo, e posteriormente matriculados 
junto à Instituição. No entanto, por considerar ser inevitável a futura aprovação de 
algum tipo de regulamento para a adoção das APNPs nesse momento de anormalidade, 
a presente proposta opta por apresentar/sugerir diferentes cenários e usos possíveis, a 
fim de garantir que essas mesmas APNPs representem tão somente uma flexibilização 
do direito discente acima citado - mas não a sua obrigatória supressão e nem a sua 
substituição compulsória por modalidades híbridas/remotas/digitais/virtualizadas de 
ensino. 

  

Sendo assim, o ponto de partida da presente proposta consiste em: 

  

a. ampliar, mediante instrução de serviço ou portaria com vigência exclusiva para o 
período da crise sanitária, as possibilidades previstas no Regulamento da Instituição 
(Cap. V; Art. 68) para a solicitação de trancamento de matrícula independente do 
discente já haver cursado com aproveitamento ao menos um segmento letivo, inserindo 
então um novo inciso: “IV - necessidade de isolamento social prolongado em função da 
pandemia de Covid-19”; 

b. estender o prazo de solicitação de trancamento de matrícula a fim de que o 
mesmo abarque a totalidade do período de vigência do calendário letivo do IFRJ sob o 
modelo das APNPs - ao invés de restringi-lo apenas aos 30 primeiros dias letivos 
posteriores à retomada do calendário acadêmico de 2020.1 e das atividades letivas nos 
campi (cf. Instrução de Serviço PROEN n.02, de 15 de maio de 2020). 

  



Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

597 
 

A combinação dessas duas medidas (permissão para que qualquer aluno possa solicitar 
trancamento de matrícula, independente do quanto já integralizou em seu curso +  
extensão do prazo de trancamento para cobrir todo o período de utilização das APNPs) 
nos dá a chance de ofertarmos, no mínimo, três cenários/opções diferentes para o corpo 
discente da Instituição durante o atual período de crise, a fim de que cada aluno ou 
aluna possa escolher a melhor forma de conciliar o percurso da sua formação acadêmica 
com os recursos das APNPs, considerando as suas próprias aspirações e demandas 
educacionais, assim como as suas próprias condições atuais de ordem psicoafetiva, 
familiar, socioeconômica, habitacional, laboral etc. (o que não significa, de forma 
alguma, isentar a Instituição de sua obrigação de oferecer ao corpo discente todo o 
suporte tecnológico necessário, uma vez regulamentadas e implementadas as APNPs).  

   

.OPÇÃO 1 - Trancamento de matrícula para os discentes que não desejam 
desenvolver as APNPs: nesse cenário, a/o discente reconhece que, mesmo que lhe seja 
dado todo o suporte tecnológico necessário para o desenvolvimento das APNPs, ela/ele 
não abre mão do seu direito de poder cursar integralmente a sua formação na 
modalidade presencial. Sendo assim, a/o discente pode solicitar o trancamento de sua 
matrícula para todo o período de duração da pandemia e de adoção das APNPs pelo 
IFRJ (renovando a solicitação de trancamento periodicamente, caso seja necessário); e 
destrancando-a para cursar o próximo segmento letivo (semestral ou anual) que venha a 
ser integralmente ofertado de modo presencial pela Instituição. 

  

[Comentário: esta é uma opção pensada para dar conta desde os casos onde o suporte 
tecnológico não responde a questões de outras ordens (ex.: alunas/alunos que estão 
diante de novas rotinas domésticas e/ou obrigações familiares em função da pandemia, 
que lhes dificultam ou mesmo inviabilizam cursar APNPs com a disciplina e a 
dedicação necessária), até os casos onde a/o discente simplesmente não vislumbra 
mérito em substituir a sua formação presencial por uma modalidade emergencial de 
formação virtualizada. Sua implicação mais imediata é que a/o discente mantém o 
vínculo com a instituição, retornando ao mesmo nível/série/período que cursava quando 
as atividades presenciais de ensino forem retomadas, sem que isso conte como uma 
reprovação em sua trajetória acadêmica. Ex.: discente cursava o 5º Período do seu curso 
em 2020.1; opta por não realizar APNPs no período de anormalidade, solicitando o 
trancamento da sua matrícula; e retorna ao mesmo 5º Período do curso quando as aulas 
presenciais forem retomadas. Ou seja, se as aulas presenciais só voltarem em 2021.2, 
a/o discente pode solicitar o trancamento da sua matrícula para os semestres letivos de 
2020.1, 2020.2 e 2021.1] 

  

.OPÇÃO 2 - Trancamento de matrícula com garantia de acesso às APNPs, para os 
discentes que desejem desenvolvê-las de forma livre e autônoma, porém sem 
integralização de carga horária: nesse cenário, a/o discente faz o mesmo 
reconhecimento da opção anterior, no que se refere ao seu direito à formação 
integralmente presencial. No entanto, mesmo sem abrir mão desse direito, ela/ele 
considera que é interessante realizar as APNPs (em sua totalidade ou parcialmente) 
durante o período de anormalidade: não com a finalidade de integralizar carga horária 
e/ou de obter progressão acadêmica, mas sim como uma forma de se manter atuante ou 
de preservar alguma rotina de estudos e de atividades (no caso, de forma 
extracurricular) durante a pandemia. Sendo assim, a/o discente pode solicitar o 
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trancamento de sua matrícula, nos mesmos termos da opção anterior (descrita acima); 
podendo, ainda, solicitar simultaneamente à Instituição a preservação do seu direito de 
acesso às plataformas e sistemas que serão utilizados para a implementação das APNPs 
- a fim de poder criar as suas próprias estratégias de desenvolvimento e 
acompanhamento indireto (subentenda-se: sem contabilização de carga horária e grau) 
dessas APNPs, de acordo com os seus próprios interesses, demandas e condições atuais. 
Uma vez retomadas as atividades presenciais de ensino, a/o discente realiza a 
solicitação de destrancamento de sua matrícula, tal como na opção anterior - retornando 
ao mesmo nível/série/período que cursava em 2020.1 

  

[Comentário: nessa opção, mesmo estando com a matrícula trancada, a/o discente 
garante o seu acesso a todas as plataformas, salas de aula virtuais, materiais, conteúdos, 
atividades e tarefas das APNPs, e pode elaborar o seu próprio itinerário de atividades - 
selecionando o que realizar e quando realizar, de acordo com os seus interesses; mas 
sabendo que isso está sendo feito de maneira livre e que não contará para a sua 
progressão acadêmica na Instituição. Na prática, funciona da mesma maneira que um 
aluno de graduação que decide cursar uma disciplina como ouvinte numa pós-
graduação: se posteriormente ele for aprovado para essa pós-graduação, terá que cursar 
a disciplina novamente (e já não mais na condição de "ouvinte") para que ela seja 
integralizada. Ex.: discente cursava o 2º Período do seu curso em 2020.1; solicita o 
trancamento da matrícula mas deseja realizar as APNPs de maneira livre e não 
integralizada durante a pandemia; mantém o acesso às plataformas das APNPs e decide 
que seu interesse é aprofundar seus conhecimentos em Química, Matemática e 
Sociologia durante o período de anormalidade; acompanha as APNPs correspondentes, 
de maneira integral ou parcial; e retorna ao mesmo 2º Período do seu curso quando as 
aulas presenciais forem retomadas] 

  

.OPÇÃO 3 - Trancamento de matrícula, a qualquer momento, para os discentes 
que não se adaptarem ao desenvolvimento das APNPs:nesse cenário, a/o discente 
consente com a flexibilização momentânea do seu direito à formação integralmente 
presencial em seu respectivo curso, e opta por desenvolver as APNPs de maneira 
integral e com vistas à progressão acadêmica na Instituição - ciente de que as mesmas 
não correspondem nem equivalem à sua formação presencial, mas que, diante do 
cenário de anormalidade, a Instituição permite que ela/ele utilize seu percurso no 
modelo de APNPs para tentar dar prosseguimento à sua formação acadêmica. No 
entanto, caso em algum momento deste percurso a/o discente avalie que sua adaptação 
ao modelo emergencial das APNPs - e às novas rotinas de ensino-aprendizagem 
virtualizadas que a elas se integram - não está ocorrendo de maneira satisfatória, ela/ele 
pode solicitar o trancamento de sua matrícula; indicando, ainda, se deseja encerrar a sua 
experiência com as APNPs de forma definitiva (tal como na Opção 1, descrita acima), 
ou se prefere apenas flexibilizar esta experiência, passando a desenvolver as APNPs de 
maneira mais livre, como atividades extracurriculares, e sem pretensões de 
integralização de carga horária e/ou de progressão acadêmica na Instituição (isto é, 
“migrando” para o modelo descrito acima para a Opção 2). Nesse cenário, nada impede 
que a/o discente que não se adaptar às APNPs durante segmento letivo de 2020.1 (e que, 
em função disso, opte pelo trancamento da sua matrícula) venha a solicitar o 
destrancamento da mesma no segmento letivo subsequente (no caso, 2020.2), mesmo 
que o regime das APNPs permaneça como modelo vigente de ensino, em função de uma 
eventual continuidade da crise sanitária. Ficando, portanto, a cargo da/do discente 
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resolver se manterá o trancamento da sua matrícula até o retorno definitivo das aulas 
presenciais; ou se, ao contrário, ela/ele tentará desenvolver novamente as APNPs (com 
o objetivo de integralização e progressão acadêmica) correspondentes ao mesmo 
nível/série/período que cursava em 2020.1, porém no segmento letivo subsequente (isto 
é, em 2020.2). 

  

[Comentário: essa é uma opção pensada especificamente para aqueles alunos e alunas 
que, mesmo desejando obter aproveitamento, aprovação e progressão acadêmica 
mediante desenvolvimento integral das APNPs do seu curso e série, podem acabar não 
se adaptando plenamente ao modelo emergencial de ensino virtual - e acabar, enfim, “se 
perdendo” ao longo do percurso, não atingindo um nível de cumprimento e 
aproveitamento satisfatório de tarefas/atividades para validar a sua progressão. Abrange 
desde os casos em que a/o discente tinha a expectativa de conseguir realizar as APNPs 
integralmente, mas acaba acontecendo algum imprevisto ao longo do caminho em 
função da pandemia, e isto impede que ela/ele obtenha sua conclusão de forma 
satisfatória; até os casos daquelas/daqueles discentes que começam a desenvolver as 
APNPs até com alguma empolgação e estímulo, mas vão percebendo ao longo de seu 
percurso que esse modelo virtualizado de ensino não corresponde às suas reais 
expectativas, perdendo a vontade de desenvolvê-lo e preferindo então aguardar o 
retorno das atividades presenciais. Nesse cenário, seria válido solicitarem o mesmo 
processo de "trancamento de matrícula" previsto para as opções anteriores, a qualquer 
momento da progressão do calendário letivo e das APNPs - evitando, assim, que a sua 
não adaptação ao modelo contingencial de ensino virtualizado (nunca antes 
experimentado) venha a ser inadequadamente traduzido/registrado como uma 
“reprovação” em seu histórico escolar. Ex.: discente cursava o 1º Período de seu curso 
em 2020.1; opta inicialmente por manter a sua matrícula ativa e realizar as APNPs de 
maneira integral, com vistas à progressão acadêmica; não se adapta ao novo modelo 
emergencial de ensino; solicita o trancamento de matrícula, por exemplo, dois meses e 
meio após a retomada do calendário letivo (decidindo então se vai “migrar” para a 
Opção 1, e encerrar o seu contato com as APNPs; ou para a Opção 2, e desenvolvê-las 
apenas parcialmente, sem possibilidade de aproveitamento ou progressão); e por fim, no 
início do próximo período letivo, a/o discente vai decidir se: a) solicita o 
destrancamento da matrícula, para tentar cursar novamente o 1º Período de seu curso em 
2020.2; b) mantém a matrícula trancada para 2020.2, sem contato algum com as 
APNPs; ou c) mantém a matrícula trancada para 2020.2, porém ainda desenvolvendo as 
APNPs de maneira indireta e sem aproveitamento formal] 

  

*Observação: há, obviamente, um quarto cenário possível, que é o da adaptação 
plena da/do discente ao modelo das APNPs, obtendo progressão acadêmica; 
situação em que o novo modelo emergencial de ensino gera adaptação satisfatória da/do 
discente e ela/ele obtém a sua progressão acadêmica na Instituição, mesmo sem ter 
cursado presencialmente a carga horária do segmento letivo e/ou das disciplinas 
correspondentes. Ex.: discente cursava o 1º Período de seu curso em 2020.1; opta por 
realizar as APNPs de maneira integral; se adapta satisfatoriamente ao novo modelo e às 
tarefas correspondentes; e progride, portanto, para o 2º Período do seu curso, no 
semestre letivo de 2020.2 - independente de se isso vai ocorrer ainda sob o regime das 
APNPs; já com o retorno integral às atividades presenciais; ou ainda numa eventual 
terceira modalidade, híbrida, de ensino. 
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Neste cenário de excepcionalidade e na ausência de perspectivas de retorno às aulas 
presenciais, devem-se considerar, para a realização das APNPs, condições que não 
excluam grupos de alunos e professores e que não criem situações de pressão de grande 
volume de atividades e de cobranças rígidas quanto a retorno de atividades e avaliações. 
Para isso, deve haver um período inicial (no mínimo um mês) com pouca quantidade de 
materiais e atividades a fim de os alunos se adaptarem e também a fim de observar e 
avaliar a relação dos alunos com uma nova forma de estudar e com o acesso às 
tecnologias. Além disso, seria necessário redefinir estratégias e critérios de avaliação 
que não criassem situações de reprovação. 

  

Art. 2º 

  

§7 - É necessário, principalmente no momento inicial, que as disciplinas (quando 
possível/ ao menos em parte) sejam reorganizadas de outra forma, como em módulos, 
por exemplo, divididas em grupos por período, para que o aluno possa cursar poucas 
disciplinas por determinado período de tempo, em revezamento, não gerando sobrecarga 
inicial. A carga horária de disciplinas presenciais não pode equivaler totalmente à carga 
virtual. Os professores, por conta da falta de vivência, poderão fazer essa equivalência 
de forma inadequada, gerando excessiva carga de vídeos, documentos, reuniões e 
atividades. Por isso, é necessário que as definições dessa carga horária, assim como a 
carga total a ser oferecida por período, sejam delimitadas de forma mais clara no 
documento ou orientadas de forma institucional pelas direções. 

  

§13 - “As APNPs também poderão ser realizadas quando for possível o retorno gradual 
às atividades presenciais, como estratégias de avaliação diagnóstica e de recuperação de 
estudos dos educandos, bem como para o atendimento da carga horária dos cursos nos 
semestres letivos impactados pela pandemia de Covid-19.”  

Isso deve ser fechado em colegiado de curso, sempre observando e analisando a questão 
da sobrecarga total do aluno, pois, dependendo das condições, ele poderia ter as 
disciplinas presenciais juntamente com atividades não presenciais, no retorno, em um 
mesmo semestre. 

  

Art. 3º 

  

§2 É preciso deixar claro que o campus deve adotar apenas uma plataforma de acesso 
do estudante. 

  

§ 3 - VI - É fundamental delimitar as condições de postagens de materiais e atividades 
pelos professores quanto a tipo, tamanho, quantidade, prazo em um trabalho de grupo 
entre os professores e coordenadores, para que não ocorram desequilíbrios e 
descompassos, deixando os alunos confusos e desmotivados em seguir seus estudos com 
condições razoáveis, por conta de problemas familiares, pessoais, tecnológicos, 
financeiros etc. 
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VII - “realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação 
sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas tecnológicas”.  

Isso não pode se reverter em um número alto de reuniões on-line. É preciso ter em 
mente o número total de disciplinas que o aluno tem por semestre. Se cada professor 
resolver fazer uma reunião virtual por semana já será inviável para o aluno. Alguns 
professores também podem pensar que o tempo de aula deve corresponder ao tempo de 
reunião, o que é um grande equívoco. Esse contato deve ser preferencialmente feito por 
instruções escritas, objetivas e curtas. O professor deve deixar um canal disponível para 
que o aluno entre em contato no caso de dúvidas. 

 

VIII - É necessário delimitar, aproximadamente, a quantidade e a carga horária para 
atividades síncronas. Elas não devem ser obrigatórias para cumprimento de carga 
horária da disciplina. 

  

§4 - Deve haver clareza que tempo de videoaula não deve ser o tempo de aula 
presencial. É preciso esclarecer limites para isso no documento e em capacitações 
específicas nos campi. A videoaula não pode ser obrigatória para cumprimento de carga 
horária da disciplina. 

  

Art. 4º- Deve-se considerar flexibilização de prazos de entrega de atividades e 
avaliações sem prejuízos para o aluno. 

  

Art. 5º §9 - É preciso estabelecer um período maior de adaptação dos estudantes e dos 
professores no retorno com APNPs (um mês por exemplo), para possibilitar uma análise 
e uma avaliação dos professores sobre esse período inicial. Por isso, a sugestão é não 
propor avaliações por um período de no mínimo um mês, no caso de ser aprovada a 
questão de haver avaliações durante as APNPs. 

  

Art. 11 - “As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária trabalhada 
será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme legislação 
vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ.”  

É preciso estabelecer de forma clara no documento e/ou em capacitações e 
planejamentos, critérios mínimos para equivalência dessa carga horária, considerando as 
condições de aprendizagem. Se cada professor criar esses critérios individualmente, 
haverá muitos prejuízos para os estudantes. 

  

Observação:É importante incluir no documento que atividades extras realizadas de 
forma opcional no período anterior à possível aprovação e realização das APNPs não 
podem ser consideradas como nenhuma forma de carga horária, de trabalho de 
desenvolvimento de conteúdo ou de avaliação. Entretanto, elas poderiam ser propostas 
novamente, com novas orientações específicas e com novo prazo estabelecido após a 
aprovação e a realização em si das APNPs.. 



Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

602 
 

 

1) SUGESTÃO: Inserir um anexo de declaração de servidor com filhos em idade 
escolar e inferior (semelhante ao regulamento dos servidores técnicos) e acrescentar na 
minuta um artigo que contemple essa situação:  

“O planejamento e cumprimento da carga horária das APNPs desenvolvidas por 
docentes que tenham filhos em idade pré-escolar e escolar serão observados com 
atenção pelas coordenações, considerando, se necessário e com as devidas 
autodeclaração e comprovação, assistência psicológica, concessão de prorrogação de 
prazos.” 

 
2) Art. 1o  

§ 2o. As APNPs devem ser ofertadas de forma preferencialmente assíncronas e, quando 
possível, contextualizadas com a situação atual, além de trabalhar os temas transversais 
com vistas a desenvolverem atividades disciplinares, multidisciplinares, 
interdisciplinares e/ou transdisciplinares, oportunizando à equipe docente, com apoio da 
gestão pedagógica do campus, manter contato com os estudantes e incentivá- los a 
permanecer nos estudos.  

TROCAR POR “necessariamente” ou “preferencialmente” 

 

3) Art. 2º 

§ 4o Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares 
sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as 
quais deverão ser descritas em Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1) específicas para 
o período. A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente em ata 
de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN. 

TROCAR POR “Cabe ao docente e ao grupo de docentes das turmas em questão” 

 

4) Art. 2o 

§ 6o As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser desenvolvidas de 
forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Além disso, 
devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do discente, sem gerar 
sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao estudante, no período de 
aplicação da presente Resolução.  

TROCAR POR: “pelos professores de cada turma e/ou período, mediante reuniões de 
equipe de professores da disciplina, do núcleo a que se vinculame dos respectivos 
colegiados de cursos” 

ACRESCENTAR “sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações 
ao estudante e ao docente, no período de aplicação da presente Resolução.” 

 

5) Art. 2o 

§ 7o Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total semanal da 
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disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes e o tempo 
para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o docente dar preferência 
às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias.  

 

TROCAR POR: “será equivalente ao somatório do tempo para orientar os estudantes, 
orientar os estudantes com PEI (Planos de estudo individualizado), realizar 
recuperação paralela e o tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas”  

 

6)  Art. 2o 

§ 9o Cada componente curricular poderá ser oferecido mediante APNPs em até 100% 
da totalidade da sua carga horária, a depender das condições sanitárias e das 
possibilidades de uso das instalações de cada campus do IFRJ. Caso as condições se 
tornem satisfatórias para um retorno presencial, sem riscos à saúde, fundamentadas por 
orientações de autoridade sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga 
horária de APNPs semanal poderá ser diminuída progressivamente.  

ACRESCENTAR: Caso as condições se tornem satisfatórias para um retorno 
presencial, com o advento da vacina, sem riscos à saúde, fundamentadas por 
orientações de autoridades sanitárias e validadas pelo conhecimento científico, a carga 
horária de APNPs semanal poderá ser diminuída progressivamente. 

 

7) Art. 3º 

VII - realização de contato constante entre o docente e os estudantes para orientação 
sobre como desenvolver as atividades propostas nas ferramentas tecnológicas; 

TROCAR POR  

VII - realização de contato periódico, preferencialmente previsto pelo plano de 
disciplina, entre o docente e os estudantes para orientação sobre como desenvolver as 
atividades propostas nas ferramentas tecnológicas; 

 

8) Art. 5º 

§ 7o Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos de 
Classe , no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de 
graduação.  

 

Curso  Técnico em Automação Industrial (integrado) equipe da área técnica – 06 
professores 

PROPOSTAS 

art. 3º 

§ 4º As APNPs que envolvam aulas expositivas deverão ser gravadas, mediante 
consentimento dos participantes e de acordo com as normas éticas legais e institucionais 
de conduta nos meios digitais, disponibilizadas no AVEA, para que os estudantes 
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possam assistir a qualquer tempo. 

- De que forma será registrado o consentimento dos alunos nas gravações das aulas? 
Algum documento que será assinado pelo aluno? 

- O que será feito se alguém não consentir com a gravação 

 

Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades 
propostas, referentes ao período da realização das atividades não presenciais de ensino. 

- Não será possível atestar frequência. O atestado é de cumprimento de atividade 
(principalmente nas assíncronas) 

- Cita que a frequência dos alunos será mediante a entrega das atividades. No caso de 
aula sem haver atividade para entrega, a frequência será computada? Ou toda aula 
requer uma atividade de entrega para se mensurar a frequência? 

 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos Conselhos 
de Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no caso de cursos de 
graduação. 

- Como será avaliado pelo CoC os casos de não entrega de atividade / não 
participação nas APNP’s? 

- E os casos de atividades copiadas, como será avaliado? 

 

 

Curso Técnico em Metrologia (Subsequente) – Número de professores:    06  

 

Todos se colocaram favoráveis a instituição da APNP curricular. 

 

PROPOSTAS: 
Art 1 

§ 1º. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em estratégias que 
visam ofertar os conteúdos e objetivos essenciais de aprendizagem, "em cada 
componente curricular, em seus respectivos Projetos Políticos dos Cursos (PPCs). " 
Sugerimos que altere os conteúdos e objetivos essenciais conforme decisão do 
Colegiado do Curso, tendo em vista o momento extraordinário e focando na 
facilidade de aprendizagem do aluno, tal como junção de disciplinas, 
distribuição de módulos, quebra de pré-requisito e dar opções para o aluno. 
Ser uma proposta opcional aos alunos que queira aderir e caso o contrário, ele terá o 
direito a realizar presencialmente pós-pandemia.  

 

Art 2 

§ 4º Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
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direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares 
sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as 
quais deverão ser descritas em Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1) 
específicas para o período.A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente 
nominalmente em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, 
à PROEN. 
Sugerimos que o colegiado do curso tome as decisões de forma integrada, com base nas 
informações do docente, visando a oferta de caminhos integrados. 
Diferentemente de partir do docente, deve partir da coordenação em conjunto com o 
colegiado, sendo a decisão final sempre com o olhar do docente. 
Dúvida sobre a burocratização do processo e celeridade do mesmo, somente 
depois da ciência da PROEN é que poderíamos evoluir? 

 
 
§ 5º As APNPs podem ou não ser mediadas por tecnologias digitais de informação e 
comunicação e devem sempre permitir ao discente o acesso aos conteúdos  das 
atividades por meio físico e/ou virtual. 

 
Em termos de operacionalização, vai ter um setor do campus voltado para isto? Qual o 
setor? Como será retirada? Qual o fluxograma que o docente deverá seguir? 
O aluno que optar pela impressão do material se responsabilizará pela retirada do 
mesmo? Qual o formulário que o aluno terá que preencher para oficializar a decisão 
dele. 
 
§ 6º As APNPs devem ser propostas e planejadas em conjunto pelos professores, 
mediante reuniões dos respectivos colegiados de cursos, podendo ser 
desenvolvidas de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar. Além disso, devem ser organizadas de forma adequada ao 
tempo de estudos do discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs 
e/ou de orientações ao estudante, no período de aplicação da presente Resolução. 
Sugestão de módulos, pois os alunos terão praticamente sete atividades para casa todos 
os dias, e em relação ao tempo, seria ideal ter uma recomendação da indicação de qual o 
tempo cada atividade equivale. 

 
§ 7º Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária total 
semanal da disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os 
estudantes e o tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas, devendo o 
docente dar preferência às atividades assíncronas nas mais diferentes mídias. 

 
A questão do tempo em relação a carga horária da disciplina presencial, deverá ser 
revista, tendo em vista que o maior tempo se dará pelo discente e não mais pelo docente. 
Levando em consideração que o mesmo se encontra em um cenário completamente 
diferente da sala de aula, o que devem ser avaliados são os objetivos de aprendizagem e 
não mais as horas de aprendizagem. 

 
§ 10º Os componentes curriculares que tenham atividades experimentais e/ou práticas 
que não puderem ser ofertados por meio de APNPs, no todo ou em parte, no 
período de suspensão das aulas presenciais, deverão, no âmbito dos 
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colegiados de cursos, ser reprogramados para reposição quando for possível o retorno às 
atividades presenciais, ou ofertados em outros componentes curriculares, em 
consonância com a estrutura curricular de cada curso, no semestre corrente ou no 
próximo. 
Salvo os alunos que se encontrem no último período e que terão suas vidas afetadas 
devido a pandemia. Nestes casos, os conteúdos poderão se possível, ser repostos por 
simulações, substituição dos conteúdos e posteriormente deixar opcional, até mesmo em 
formato FIC, a formação do que ficou faltando. Bem como complementação do 
parágrafo 11. 
 
Sugerimos a retirada do parágrafo 12, tendo em vista a opção informada no início, do 
aluno escolher ou não a APNP. 

 

Art 3 

§ 1º O SIGAA permanece como instrumento exclusivo de registro acadêmico no âmbito 
dos cursos do IFRJ inclusive para as APNPs. 
Dúvida: O SIGAA deverá ser preenchido em sua totalidade? Como preencher presença 
do discente, se neste caso, as atividades serão em sua maioria assíncronas?  Poderíamos 
substituir a presença pelo cumprimento da atividade? Receberemos uma 
cartilha para preenchimento do SIGAA neste contexto? Ressaltamos que cabe a 
avaliação dos objetivos da aprendizagem, diferentemente do 
acompanhamento da frequência. 
No caso do aluno não adotar a APNP, o mesmo seria desligado do SIGAA? O aluno que 
optar por não aderir a APNP deverá trancar o curso e neste caso, este período não 
poderá contar no tempo de sua integralização. 

 
§ 2º O módulo “Turma Virtual” que compõe o SIGAA, juntamente com o Moodle 
institucional e o Google Classroom vigoram como as únicas plataformas digitais para o 
desenvolvimento das APNPs, devendo ser utilizadas como Ambiente Virtual de Ensino 
e Aprendizagem (AVEA). 

 Neste caso, a plataforma digital deverá ser única e definida pelo campus. 

 
III - postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da disciplina e demais 
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo docente do 
plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e recursos tecnológicos 
a serem utilizados, indicando o que será diferente nas APNPs em relação ao que havia 
sido planejado para o desenvolvimento das atividades presenciais; 
Neste caso, se o professor optar pela utilização do Google Classroom, esta comunicação 
poderá ocorrer por lá. 

 
§ 5º Toda e qualquer atividade síncrona, como chats, aulas em tempo real,  apresentação 
e defesa de trabalhos de conclusão de curso ou de disciplinas, projetos integradores (PI), 
entre outras, devem ser realizadas por meio de softwares de vídeo-chamada, que 
permitam gravação e disponibilização do link de acesso no módulo Turma Virtual - 
SIGAA. 
Ou no GoogleClassroom, na plataforma virtual definida pelo campus. Discordamos em 
inserir no SIGAA. 
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Art 4º A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das 
atividades propostas, referentes ao período da realização das atividades não 
presenciais de ensino. 
Isto não significa frequência, significa acompanhamento da atividade. 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o 
período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado 
pelo docente e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto 
também de avaliação presencial posterior, em caso de retorno presencial. 
Ou ela ocorre pela APNP, ou não ocorre. Não pode ficar pendente de avaliação futura. 
 
§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 
instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 
Uma forma de resolver isto seria aplicar módulos quinzenais e evitar a sobrecarga aos 
estudantes e docentes. As coordenações deverão se organizar e programar para evitar 
sobreposição dos módulos aos docentes. 

 
§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas. 
Somos contra ao plano de estudos individualizado. Ou o aluno aceita a APNP ou ele faz 
presencialmente futuramente pós pandemia. 

§ 7º Durante o período de excepcionalidade, possíveis casos de reprovação devem ser 
analisados mediante a avaliação global e qualitativa do estudante no período letivo, 
aproveitando seus melhores desempenhos pedagógicos e decididos pelos 
Conselhos de Classe, no caso de cursos técnicos, e pelo colegiado de curso, no 
caso de cursos de graduação. 
De acordo com a decisão inicial do professor e somente para uma disciplina, liberando a 
dependência. 
§ 8º Cabe ao docente, com apoio do Setor Pedagógico ou 
equivalente, da coordenação de curso e da diretoria de ensino organizarem 
atividades de recuperação paralela para os estudantes que apresentarem baixo 
rendimento, com o objetivo de assegurar condições de ensino-aprendizagem de forma 
equânime, salvo determinação legal em contrário. 

Somos favoráveis a recuperação final. 

§ 9º Fica vedada a realização de avaliações nos primeiros 15 dias após o retorno das 
atividades letivas, sendo este período destinado, prioritariamente, às 
atividades de acolhimento, avaliação diagnóstica e de recuperação de conteúdos e 
objetivos de aprendizagem desenvolvidos durante o desenvolvimento das APNPs. 
Caso o colegiado do curso opte por módulos, esta determinação não é válida aos 
primeiros módulos. 

Art. 6º No caso dos cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação 
Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), bem como dos cursos ofertados em 
concomitância e subsequência ao Ensino Médio,recomenda-se que as APNPs estejam 
alinhadas àquelas estratégias e recursos definidos no PPC dos cursos e nos 
planos de ensino das disciplinas, considerando os tempos, os espaços e as identidades 
dos educandos, bem como as singularidades dessas modalidades de ensino, garantindo 
aos estudantes a reposição das atividades e das estratégias de recuperação, quando 
necessário. 
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Revisamos a minuta, considerando o nosso curso, que é concomitante. Ler este tópico, 
deu a entender, que os demais tópicos não são voltados para o nosso curso. 
 
Art. 7º Identificada a existência de estudantes que não estejam participando das APNPs, 
mediadas ou não por tecnologias, em virtude de diferentes necessidades específicas, o 
docente, a coordenação de curso, juntamente com a CoTP e o NAPNE, poderão, a 
partir da análise caso a caso e das condições existentes, definir planos de estudos 
individualizados (PEI), com a organização e fornecimento de materiais aos estudantes 
nessas condições, observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos 
órgãos de saúde. 
 
Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso às necessidades específicas que inviabilizam a 
participação dos estudantes nas APNPs. 

Somos favoráveis aos alunos escolherem a adesão a APNP, ou o trancamento. Somos 
contra os PEIs. 

Art. 11 As atividades pedagógicas não presenciais, organizadas de acordo com estas 
diretrizes, serão consideradas como efetivo trabalho escolar e a carga horária trabalhada 
será utilizada para a substituição de carga horária presencial conforme legislação 
vigente, bem como regulamentos de ensino do IFRJ. 

A carga horária será avaliada mediante a entrega das atividades e seu rendimento. A 
carga horária neste momento é irrelevante, desde que caiba o bom senso e que tenha 
uma recomendação institucional. 

 

Art 13 

Um passo de cada vez... O documento não trata sobre atividades não presenciais? Seria 
possível organizar o semestre inteiro como APNP? No nosso ponto de vista, não 
podemos realizar migrações durante o período vigente, é muito transição para os alunos 
e para os professores. 

Art. 15 No contexto da excepcionalidade provocada pela pandemia, os colegiados dos 
cursos poderão aprovar a reorganização da oferta de disciplinas previstas nos PPCs e 
que não podem ser ofertadas de forma não presencial,  durante o período de suspensão 
das atividades presenciais, desde que: 

I. não represente quaisquer perdas pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem 
aos estudantes; 

II. não altere a carga horária dos componentes curriculares prevista no PPC; 
Com este ponto de vista, é necessário ter uma recomendação da reitoria sobre a carga 
horária presencial e a remota, elas não são as mesmas coisas... 

Art. 19 Para o desenvolvimento das APNPs, é de responsabilidade do aluno a realização 
do cadastro no SIGAA para acesso ao módulo da Turma Virtual. 

Quem cadastra o aluno não é a secretaria acadêmica? O aluno só deve acessar. 
Art. 21 Para o desenvolvimento das APNPs, os docentes e estudantes do IFRJ terão 
acesso à capacitação a distância, bem como a outros materiais instrucionais, a serem 
organizados e disponibilizados pela Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em 
Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN/PROEN). 
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Parágrafo Único: Os campi poderão organizar outras capacitações que se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento das APNPs, em consonância com as demais orientações 
pedagógicas institucionais e normativos legais correlatos. 

No caso dos docentes do Campus Volta Redonda que já estão em 
processo de capacitação, seria possível realizar a capacitação da DTEIN/PROEN 
opcionalmente ou apenas na complementação do que já realizamos?  

Plano  

Sentimos a necessidade de atualização do Plano, mediante a necessidade do docente, no 
andamento das suas atividades. Qual seria o trâmite necessário? 

 

Curso Técnico em Eletrotécnica (concomitante) 7 professores  

PROPOSTAS  

Artigo 1 – parágrafo 2º: retirar o “de forma preferencialmente 
assíncronas” para “de forma síncrona e assíncrona”, respeitando a didática docente e a 
maior interação com os estudantes. 

Artigo 1 – criação parágrafo 3º: “as atividades síncronas devem ser gravadas e 
disponibilizada aos estudantes que não conseguirem acesso durante o horário síncrono. 
” 

 Artigo 2- parágrafo 10º: acrescentar “Poderão ainda ser criadas disciplinas 
exclusivas para atividades experimentais e práticas que não puderam ser ministradas 
durante este período, sem comprometimento da carga horária do curso.” 

Artigo 2- parágrafo 11º: acrescentar “Para os estudantes concluintes, podem ainda ser 
ofertado cursos FIC de natureza experimental e prática a fim de complementar a 
formação destes estudantes.” 

Artigo 2- acrescentar parágrafo 16º: “Excepcionalmente durante esta 
situação de pandemia, podem ser contabilizadas como horas de estágio, 
atividades de extensão, cursos em áreas afins, e monitorias em atividades não 
presenciais quando aprovadas pelo colegiado de curso. 

Artigo 3 – parágrafo 3º VI: retirar a obrigação de duplicar os conteúdos entre Sigaa e 
turma virtual. O Sigaa deve ser utilizado apenas para registros acadêmicos: notas e 
plano de curso. 

Artigo 3 – Parágrafo 3º - incluir novo item “o colegiado do curso deve escolher apenas 
uma plataforma digital, entre Moodle ou Google Classrom para facilitar o acesso dos 
alunos e formação dos docentes.” 

Artigo 3 – parágrafo 5º: substituir Sigaa por Plataforma Digital Moodle ou Classrom 

Artigo 4 – A frequência dos estudantes não deve ser registrada durante este período. Os 
estudantes devem ser avaliados apenas pela realização de atividades propostas. 

Artigo 5 – incluir parágrafo 9 “O plano de curso, contendo os recursos utilizados, 
adaptação da ementa das disciplinas e avaliações devem ser construídos de forma 
colaborativa e validados pelo colegiado do curso duas semanas antes da retomada das 
aulas” 

Artigo 15 – incluir novo parágrafo: “Caberá ao colegiado do curso, com o 
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apoio da diretoria de ensino, aprovar modificações na grade do curso, incluindo 
criação de disciplinas, modificação da carga horária das disciplinas, e 
adaptação da ementa das disciplinas, de forma a minimizar o impacto de atividades que 
não possam ser realizadas em modo remoto. Estas, de caráter excepcional, não terão 
impacto no PPC do curso.” 

Artigo 16, incluir item IV. Criação de disciplinas de caráter prático para agrupar 
práticas não realizadas de forma remota. 

Artigo 16 – incluir item V. modificação da carga horária das disciplinas 

Anexo I – Incluir no plano da disciplina, a ementa original da disciplina. Incluir ainda 
um item que inclua a ementa adaptada com adaptações em destaque. A aprovação deve 
ser dada em reunião de colegiado do curso. 

 

Licenciatura em Matemática. 18 professores 

PROPOSTAS 

Art. 2º 

Alterar o   § 12º Os estudantes que não puderem realizar as APNPs propostas por razões 
justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade de ensino ou por outra 
razão apresentada pelo estudante, mesmo após a oferta de recursos tecnológicos 
disponibilizados pelo IFRJ, avaliada e aceita pelo colegiado de curso, com o apoio de 
equipe multiprofissional (CoTP, SerSa, NAPNE, entre outros) terão o direito a um 
plano de estudos individualizado elaborado pelo(s) docente(s) regente(s) das APNPs, 
com apoio da equipe multiprofissional e aprovado pelo colegiado de curso.  

Alterar Art. 7º Quando for identificada a existência de estudantes que não estejam 
participando das APNPs, mediadas ou não por tecnologias, em virtude de suas 
especificidades, caberá ao docente junto à Coordenação de curso, e com o apoio da 
CoTP e do NAPNE, definir planos de estudos individualizados para a organização das 
atividades dos alunos e fornecimento de materiais aos estudantes nessas condições, 
observando-se as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.  

Parágrafo Único. Caberá aos estudantes e/ou seus responsáveis legais informarem ao 
professor e ao coordenador do curso as suas especificidades que inviabilizam a 
participação dos estudantes nas APNPs. 

 Art. 3º O uso das APNPs em substituição às aulas presenciais deverá seguir os 
procedimentos operacionais previstos nestas diretrizes. 

§ 3º As APNPs seguirão os procedimentos gerais: 

III - postagem obrigatória do Plano de Atividades – APNPs da disciplina e demais 
informações acadêmicas no SIGAA para a comunicação aos estudantes pelo docente do 
plano de ensino atualizado, respectivo cronograma de atividades e recursos tecnológicos 
a serem utilizados, (a equipe é contrária por entender que a metodologia das atividades 
remotas são distintas das metodologias das atividades presenciais).  

Art. 5º A avaliação da aprendizagem realizada por meio de APNPs durante o período de 
suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento elaborado pelo docente 
e mediante acordo pedagógico com a turma envolvida, podendo ser objeto também de 
avaliação presencial posterior, em caso de retorno presencial. 

§ 2º A coordenação de curso juntamente com os docentes, organizará o número, os 
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instrumentos variados e a distribuição das atividades avaliativas de modo a evitar a 
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes. 

Manter evitar a sobrecarga dos alunos mas retirar a questão de concentração em 
determinados períodos pois em cursos por créditos esse controle por parte da 
coordenação é impossível, visto que cada aluno se inscreve em um conjunto de 
disciplinas diferente. 

SUBSTITUIR  O § 5º 

§ 5º Com relação às atividades avaliativas dos estudantes em planos de estudos 
individualizados, devem ser previstas possibilidades de adaptação das mesmas pelo(s) 
docente(s) regentes das APNPs, com apoio da CoTP e do NAPNE.  

 

ART 7 ( EXCLUIR Foi levado lá para cima antes do Art 3). 

APÓS ART 8 INSERIR: 

Art. xxº Os docentes identificados como grupo de risco poderão solicitar e terão 
assegurado o trabalho remoto com oferecimento das disciplinas sob sua regência em 
forma de APNP’s , nos termos estabelecidos nos regulamentos institucionais e marcos 
legais correlatos, em caso de retorno das atividades letivas presenciais. 

INSERIR  

Art. 12 Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs, NAPNE e das direções 
de ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram 
dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o período 
de realização das APNPs. 

 

Art. 22 – Inserir a palavra indevida 

Parágrafo Único: Todo material didático, impresso e/ou audiovisual produzido pelo 
servidor deverá advertir ao seu consumidor sobre o uso indevido de conteúdo, de 
imagem e de voz, mediante a seguinte orientação disponibilizada em todos os materiais: 
“Este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ, e seu uso, cópia, 
edição e/ou divulgação indevida, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes 
ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização 
expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades 
legais vigentes”. 

Destaque: 

Neste caso há necessidade de reflexão sobre o direito do professor deixar o material em 
domínio público, bem como de respeitar as questões de autoria e direitos institucionais. 

Esclarecer com a Coordenação Geral de Transferência de Tecnologia e Propriedade 
Intelectual (CGTTPI) da Agência de inovação/PROPPI. Isto é um direito ou um dever 
do professor, visto que pode não estar em um espaço institucional?Por exemplo, uma 
vídeo aula no You Tube. 

Licenciatura em Física-   10 professores   

PROPOSTAS 
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Sugestões 

É preciso definir claramente, a partir do mapeamento já realizado sobre o percentual de 
alunos que não tem condições de acesso ao ensino remoto:  

1. Quais ações serão implementadas para disponibilizar atividades remotas para aqueles 
que não têm acesso (chip4G, tablets, smartphones, computadores...)  

2. Definir claramente se as APNP’s substituirão a carga horária presencial ou se serão 
atividades extracurriculares.  

Posicionamento da equipe: 

   Não existe consenso dentro da equipe se as APNP’s devem ou não contar como carga 
horária para os alunos, porém, em reunião, 4 professores são a favor de as APNP’s 
substituam as atividades presenciais e contem como carga horária, 2 professores são 
contrários e 2 se abstiveram.  

Analisando de forma específica os artigos da minuta, a equipe de física faz as 
seguintes sugestões, por artigo, e considerando que as APNP’s substituirão as aulas 
presenciais e a carga horária:  

  Art. 2 O artigo diz "respeitando a flexibilidade e a autonomia dos cursos para a 
adequação de tais atividades às suas especificidades e realidades próprias”. 
Comentário: não ficou claro. Os cursos, em sua autonomia, poderão escolher a 
plataforma que melhor atende, ou pode escolher não fazer nada, se a realidade dos 
alunos e professores for crítica?  

Art. 2 parágrafo 2º : 

 II - possibilitar aos educandos a manutenção do vínculo com a Instituição; Comentário: 
O vínculo do estudante é sua matrícula!! É preciso dizer claramente que as APNP’s 
substituirão as aulas presenciais.  

§ 4º “Cabe ao docente, com o apoio de cada coordenação de curso, juntamente com a 
direção de ensino, avaliar a possibilidade de adaptação dos componentes curriculares 
sob sua regência, em todo ou em parte, para serem ofertados por meio de APNPs, as 
quais deverão ser descritas em Plano de Atividades - APNPs (Anexo 1) específicas 
para o período. A opção por APNPs deve ser registrada pelo docente nominalmente 
em ata de reunião de colegiado de curso, a ser encaminhada, para ciência, à PROEN.  

Comentário: Isso significa que as APNPs podem ser ofertadas ou não? Significa que 
algumas disciplinas não serão integralizadas e, portanto, perdidas, enquanto outras 
seguirão adiante "normalmente"? Novamente, isso precisa estar claro no documento. 
Além disso, devem ser organizadas de forma adequada ao tempo de estudos do 
discente, sem gerar sobrecarga e sobreposição de APNPs e/ou de orientações ao 
estudante, no período de aplicação da presente Resolução. E como adequar as apnps ao 
tempo de estudo dos alunos? Temos alunos cursando 3 disciplinas e outros cursando 
10 disciplinas. O curso já exige quase 5h diárias de aulas presenciais, mais as 
atividades de estudos. Para atender o previsto no parágrafo anterior, a carga horária 
total semanal da disciplina será equivalente ao somatório do tempo para orientar os 
estudantes e o tempo para os mesmos desenvolverem as APNPs propostas. Caimos no 
mesmo problema anterior de contabilização de carga horária. E isso ignorando a 
situação doméstica de cada discente, que muitas vezes não possuem condições 
adequadas de estudo (espaço, ambiente, livros, sem contar a rotina com filhos e 
demais demandas que o momento vem apresentando a todo tempo).  
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    Artigo 3 - Parágrafo 4 Obrigatoriedade de gravação de aulas síncronas.  

Comentários: essa obrigatoriedade recai sobre questões de direitos de imagem. A equipe 
é contrária a esta obrigatoriedade. Os estudantes que não puderem realizar as APNPs 
propostas por razões justificadas nas respectivas regulamentações de sua modalidade 
de ensino ou por outra razão apresentada pelo estudante, avaliada e aceita pelo 
colegiado de curso com o apoio de equipe multiprofissional (CoTP, SerSa, NAPNE, 
entre outros) terão o direito a um plano de estudos individualizado elaborado pelo 
colegiado de curso. Na prática assumiremos a possibilidade de ter que ofertar 2 
atividades por disciplina: as apnps e o plano individualizado para cada estudante com 
problemas. (e podem ter estudantes com problemas distintos, aumentando o número de 
planos paralelos).  

§ 15º Para atendimento ao parágrafo anterior, cursos da instituição que dispõem de 
mesma diplomação deverão definir em conjunto a organização e a validação das 
práticas profissionais de estágio.  

Comentários: a equipe se posiciona contrária à realização de estágio e a contagem para 
fins de carga horária sem a vivência do ambiente escolar, o que está impossibilitado no 
momento. Comentário: Importante que os alunos tomem ciência de que poderão ser 
reprovados no período de atividade não presenciais. E para os docentes, caberá avaliar 
o rendimento global do aluno. Ou seja, ele pode ir muito bem em diferentes disciplinas 
e se dar mal em uma disciplina mais complexa, e isso forçará a aprovação do aluno 
nessas condições.  

Artigo 12 - Caberá aos colegiados dos cursos, com apoio das CoTPs e das direções de 
ensino dos campi, elaborar planos de ações com atividades específicas para a 
retomada das atividades presenciais, com especial atenção aos estudantes que tiveram 
dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades específicas, durante o 
período de realização das APNPs.  

Comentário: importante incluir o NAPNE nas ações de elaboração dos planos de 
ações, dada a necessidade de alunos com necessidades específicas. 
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ANEXO XXIV – Proposta de Construção Coletiva da Minuta Substitutiva - 
SINTIFRJ 

PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO COLETIVA DE MINUTA 
SUBSTITUTIVA COM DIRETRIZES PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO 

ENTRE ESTUDANTE E INSTITUIÇÃO ESCOLAR NO IFRJ 

(Minuta alternativa à minuta elaborada pela Proen e DEs) 

Texto 1: Considerações Preliminares sobre o período da pandemia no IFRJ 
e as APNPs 

O planejamento pedagógico em tela não pode desconsiderar alguns elementos 
essenciais no presente cenário brasileiro: as sistemáticas tentativas de setores do capital 
para privatizarem a educação pública nacional por dentro do próprio sistema, através de 
manobras infralegais; os esforços, em curso, para a introdução de lógicas de gestão 
privada da educação pública brasileira; a inexistência de perspectivas para uma 
retomada segura, em relação à proteção da saúde dos amplos segmentos envolvidos no 
processo educativo, das atividades presenciais nas unidades escolares, nem mesmo em 
princípios de 2021; a adoção de medidas institucionais no campo do ensino que 
precisam dialogar com as condições de existência daqueles e daquelas que são a razão 
de ser do IFRJ – as/os estudantes dos nossos quinze campi: suas dificuldades materiais e 
psicossociais de acesso a formas variadas de ensino remoto. 

 Assim, consideramos duas frentes de trabalhos. 

Frente I) Estudos e projeções que permitam o planejamento dos próximos 
períodos letivos do IFRJ, integrando, talvez, os calendários letivos de 2020, 2021 e 
2022. Garantir algum grau de previsibilidade tanto para que estudantes em vias de 
conclusão de seus estudos em nossa rede possam vislumbrar um futuro menos hostil, 
quanto para as famílias de estudantes que recentemente efetuaram matrículas nas 
unidades do instituto (aguardando o início do próximo período letivo) compreendam 
que o IFRJ não lhes cerrou os portões da educação pública, gratuita, de qualidade e 
socialmente referenciada são razões suficientes que justificam a elaboração desse 
planejamento prospectivo. Tal planejamento poderia ser encampado pelo CAET, CAEG 
e CAPOG que, sistematicamente, manteriam diálogo com os diversos campi a fim de 
produzir calendários letivos afinados com as realidades locais. Este trabalho de estudos 
e projeções, feito nos colegiados de curso e conselhos acadêmicos, será fundamental, 
pois poderá revelar a possibilidade e a necessidade de revermos Currículos e Planos 
Político-Pedagógicos dos cursos. Para tanto, é necessário realizar nos campi, de forma 
sistemática, aprofundada e fundamentada, discussões pedagógicas sobre um conceito 
ampliado de escola e sobre os processos de ensino e aprendizagem. Este movimento é 
necessário, uma vez que, ao que tudo indica, enquanto não houver distribuição de 
vacinas, não serão seguras salas de aulas com 30 trinta alunos, por exemplo. Falamos de 
um processo de transição que exigirá uma profunda revisão de currículos, PPCs, 
concepções e práticas. 

Frente II) Atividades didáticas, compreendidas em termos amplos, para a 
manutenção de vínculos com as/os estudantes (e seus/suas responsáveis) da nossa 
instituição. Embora tais atividades estejam sendo desenvolvidas de forma eventual e/ou 
destacada por diferentes profissionais do IFRJ, é fundamental que esta política assuma 
um caráter oficial e, assim, garanta que todo o seu aparato institucional (canais e 
estratégias de divulgação, suporte técnico, estrutura de apoio logístico etc.) esteja à 
disposição para as atividades remotas didáticas. 
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Nesse sentido, torna-se relevante que as atividades didáticas remotas, adotadas 
emergencialmente, não substituam o ensino presencial, mas que se revistam de um 
caráter específico: possibilitar interações entre os agentes sociais envolvidos no 
processo pedagógico. 

Devemos criar espaços que possibilitem a integração entre as disciplinas, com 
momentos para articulação das diversas áreas trabalhadas através de planejamento 
coletivo, projetos de pesquisa e extensão em prol da construção do conhecimento, além 
de reuniões periódicas com encontros previstos para a discussão de questões 
pedagógicas e de conteúdos (temas) comuns às diferentes áreas de conhecimento. Nesse 
difícil contexto atual, é possível ampliar nosso esforço imaginativo e criativo: nos 
movimentarmos para além dos conteúdos programáticos listados em nossos planos de 
ensino; criarmos mecanismos que favoreçam o diálogo entre os diversos saberes, 
conectando-os à complexidade do mundo; desenvolvermos atividades integradoras que 
não se esgotem no âmbito ‘conteudista’. A estrutura institucional do IFRJ precisa 
funcionar para garantir que nenhum/nenhuma estudante fique à deriva graças às 
limitações materiais, efetivando espaços de encontros virtuais, viabilizando o acesso de 
estudantes e profissionais da instituição a cinematecas, repositórios de obras artísticas 
em geral, além de acervos bibliográficos dos mais diversos. 

Formas e modalidades de atividades didáticas: 

·grupos coletivos de círculos de leituras; 

·debates em torno de produções artísticas; 

·  resoluções de projetos experimentais em diferentes áreas científicas; 

·desenvolvimento de propostas de pesquisa envolvendo os alunos; 

·elaboração de ações extensionistas; 

.    atividades que envolvam processos criativos, críticos e reflexivos;  

.     projetos contextualizando as realidades dos estudantes. 

.      

Todas essas atividades (e tantas quantas outras possam ser imaginadas) não são 
obrigatórias, ou seja, não impõem a participação compulsória do segmento discente. É 
necessário conquistar essa adesão, assim como obter o engajamento estudantil para 
essas atividades didáticas. Devemos considerar que o formato de aulas expositivas, 
centradas em uma disciplina, não deva ser adotado como um recurso didático neste 
momento excepcional e que não se priorizem atividades síncronas. 

Ainda, poderíamos remover a ‘ameaça’ da reprovação, posto que o 
aproveitamento escolar não é a chegada do processo, e substituí-la por mecanismos que 
possam aferir se a caminhada educativa está fluindo com a marca da qualidade que 
deveria possuir.  

 

Texto 2: Considerações a respeito da Regulamentação das atividades acadêmicas 
do IFRJ durante o período de pandemia 

(texto de fundamentação prévia) 

Este documento foi construído por um Grupo de Trabalho constituído por 
servidores do IFRJ e Sindicato, aprovado e referendado em assembleia do SINTIFRJ, 
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pretendendo subsidiar as normatizações institucionais do IFRJ, a serem apreciadas pelo 
conjunto da comunidade, perpassando pelos conselhos e colegiados, e referendadas pelo 
CONSUP. 

Preâmbulos do quadro educacional na situação de Pandemia 

O debate político brasileiro está sendo conduzido na forma de uma encruzilhada 
entre a defesa da vida, de um lado, e o “retorno das atividades econômicas”, de outro. 
Percebe-se aí, de saída, a conjuntura histórica trágica em que nos encontramos: não se 
debatem as mudanças necessárias no sistema econômico para a preservação última e 
indiscutível da vida, mas sim o nível em que podemos arriscar (e eventualmente 
sacrificar) a vida humana para que se preserve intocado o sistema econômico. Não é a 
vida que é indiscutível, mas sim os interesses que regem a economia, para os quais a 
vida deve se adaptar. 

A Educação, obviamente, não está fora disso, porque ela mesma é também um 
setor econômico que mais cresce no país. O Brasil é hoje o paraíso dos interesses 
privados na Educação. A Cogna Educação, empresa brasileira, é o maior conglomerado 
privado de Educação do mundo. Dados divulgados pelo IBGE indicam que, de 2013 até 
2017, o número de empresas privadas no país caiu 6,75%. No entanto, neste mesmo 
período, as empresas do mercado educacional cresceram impressionantes 37,5%, ainda 
que a Educação faça parte do setor de serviços essenciais que, por depender da renda 
para o consumo, foi o mais afetado pela crise, com recuo de 29,72%. 

Primeiramente, gostaríamos de afirmar que a adoção ou não de APNPs 
(Atividades Pedagógicas Não-Complementares) apenas pode ser discutida a partir das 
condições de vida dos professores, técnicos administrativos e estudantes, bem como 
devemos, antes de tudo, nos referendarmos nas diretrizes constitucionais e na LDB, a 
fim de nos alinharmos com a proposta pedagógica educacional prevista na concepção do 
modelo dos Institutos Federais prevista na Lei 11.892/2008. 

A pandemia da Covid-19 trouxe inúmeros desafios para toda a sociedade. O 
elevado ritmo de crescimento das mortes no Brasil, que se tornou o epicentro da 
pandemia mundial, associado a um ritmo de crescimento do número de casos ainda 
maior, indica um rápido e intenso agravamento do quadro nacional. E o país ainda não 
está no auge da crise da pandemia. O lema irresponsável do governo federal é o de que 
o “Brasil não pode parar”. Em apoio a esse lema estão as defesas pela adoção do ensino 
remoto em substituição ao ensino presencial e retomada do calendário acadêmico em 
nossas instituições. 

Temos acordo que, na ausência de tratamento e de vacinas, o único jeito de 
impedir uma imensa catástrofe humanitária de alcance mundial são as políticas de 
confinamento social. A partir de meados de março do ano corrente, escolas e 
universidades suspenderam suas atividades em função da pandemia da Covid-19. O 
fechamento de escolas é uma das principais estratégias adotadas para conter a 
disseminação do coronavírus. Esta medida impacta cerca de 1,6 bilhões de estudantes 
em mais de 170 países (91,3% da população mundial de estudantes). O IFRJ, 
assertivamente, esteve na dianteira dessa decisão, decretando a interrupção do 
calendário escolar por tempo indeterminado e a suspensão das atividades de ensino em 
seus 15 campi[1]. 

Ocorre que a crise sanitária é concomitante a uma forte crise econômica e social. 
Desse modo, mais da metade das famílias brasileiras está em situação de privação 
econômica severa. Muitos estão desempregados, na informalidade e sem fonte de renda. 
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Isso posto, é perverso imaginar que, sem renda, vivendo o estresse, o sofrimento, a dor, 
a humilhação de sequer conseguir alimentos, as famílias tenham condições de assegurar, 
privadamente, espaços e tempos adequados à aprendizagem em atividades remotas, 
dentro de casa em período de quarentena. 

Ademais, as famílias se deparam, após o crescimento ininterrupto de casos de 
Covid-19 (cerca de 2.733.677 de casos confirmados e 94 mil óbitos em 02 de agosto de 
2020), com um quadro de espoliação e sofrimento emocional. Trata-se da maior 
catástrofe vivenciada desde a Segunda Guerra Mundial. É tempo de emergência. Diante 
desse quadro, a escola neoliberal não sabe (e não pode) indicar qualquer alternativa para 
além do aligeiramento do ensino e da adaptação nos marcos do privatismo. 

A situação nos impõe a realizar uma campanha de solidariedade voltada para 
nossos alunos para garantir suas vidas e condições de saúde. O IFRJ deve se somar à 
prioridade de solidariedade em defesa da vida, afirmando categoricamente que nenhum 
de nossos estudantes será deixado para trás, que toda nossa preocupação neste momento 
é com a vida dos nossos alunos. Deve também garantir que, apenas quando a curva de 
contágio baixar e a situação de segurança se estabelecer, discutiremos coletivamente o 
planejamento do ano letivo. 

Por isso, é preciso, preliminarmente, afastar as falsas soluções para o problema 
da suspensão das aulas para fortalecermos o que é central ao debate na conjuntura 
mundial. Não está em questionamento a relevância das tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) para a vida social e, especificamente, para a educação. Ocorre que 
para os interesses privados, como a Coalizão Global pela Educação[2], frente ao 
confinamento, os sistemas de ensino devem retomar atividades letivas por meio do 
ensino remoto, tentando se aproveitar da pandemia para difundir um modelo de 
educação e de escola referenciado na agenda empresarial. Pretendem impor os pacotes 
de ensino remoto e de Educação a Distância de entidades empresariais como alternativa 
ao ensino presencial na contagem dos dias letivos. 

Considerando a qualidade histórica do ensino ofertado no IFRJ, afirmamos que a 
continuidade do período acadêmico, por meios virtuais não é recomendável.  É preciso, 
ainda, levar em consideração a universalidade do acesso, da permanência e do êxito, a 
realidade de vida de nossos estudantes e educadores, a situação de moradia e condições 
de estudo de nossos estudantes neste período de confinamento. No Grande Rio, “a Casa 
Fluminense estimou em 300 mil o total de domicílios com mais de três pessoas por 
cômodo”. Nessas condições, não é possível assegurar a concentração mínima para o 
estudo, tampouco para qualquer interação positiva com os meios tecnológicos e as 
interações sociais deles advindos. A maior parte do acesso à internet é realizada por 
meio de celulares, o que não assegura conectividade compatível com as plataformas de 
ensino remoto e/ou EaD. Isso quando há acesso. Há uma situação precária e desigual de 
moradia e de acesso à internet que não pode ser secundarizada. 

Em síntese, a proposta de adoção do ensino remoto ou das atividades 
pedagógicas não-presenciais procura justificar um novo “jeitinho” para a introdução do 
ensino a distância. Dessa forma, ao adotarmos qualquer modalidade de ensino remoto 
em substituição ao ensino presencial estaremos mergulhando nossos Institutos Federais 
no rebaixamento de ensino. A eventual adoção contribuirá para a destituição do sentido 
pleno da educação e da concepção dos Institutos Federais. 

Em tempos de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, o isolamento e 
o distanciamento social precisam ser mantidos, bem como a manutenção do trabalho 
remoto conforme realizado pelos servidores do IFRJ. A educação a distância, o ensino 
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remoto ou atividade pedagógica não-presencial em substituição ao ensino presencial, 
compreendidos de forma geral, não têm a qualidade que se pretende imprimir ao sistema 
educacional brasileiro presencial, na medida em que precariza a atividade docente, não 
garante a universalidade de acesso, permanência e êxito para a sociedade e destitui a 
educação de seu sentido mais pleno, qual seja, o da troca e construção coletiva do 
processo de ensino-aprendizagem. Importante assinalar que os estudantes ao se 
matricularem em nossos cursos fizeram uma opção consciente por uma atividade de 
ensino presencial. Nada nos garante que, uma vez introduzida essa modalidade, não vá 
haver uma reconfiguração da função dos Institutos Federais e nos moldes dos nossos 
cursos integrados. 

É absolutamente urgente que as falsas soluções neoliberais apresentadas sejam 
rejeitadas de forma resoluta, e que nos organizemos para defender o ensino presencial 
como a principal forma de promover uma Educação inclusiva e de qualidade. 
Atividades remotas podem ser oferecidas em função da pandemia; mas não deverão 
substituir o ensino presencial na formação dos estudantes, e as formas de “ensino 
híbrido”, sequer previstas na LDB, devem ser rejeitadas. 

O chamado ensino remoto tem sido um fracasso em termos de aprendizado na 
maioria dos casos em que foi implementado. As experiências educacionais que 
adotaram o ensino remoto demonstram inúmeras implicações pedagógicas e políticas: é 
uma medida excludente, pois muitos discentes não têm meios tecnológicos necessários 
para interação nesta modalidade de ensino. Sendo assim, o acesso, a permanência e o 
êxito  não se darão conforme estabelecidos nos marcos legais, tais como a Lei de 
diretrizes e bases da educação nacional, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Assim como não assegura aprendizagem, retira autonomia docente e 
não garante as tecnologias necessárias para o acesso igualitário. Ao fim e ao cabo, 
constituem iniciativas que precarizam o trabalho docente e aligeirizam o ensino, 
aproveitando-se da crise sanitária para avançar nos processos de sucateamento e 
privatização IFs. 

Cabe ainda ressaltar outro tema agravante e agravado em tempos de pandemia: 
as condições para o exercício do trabalho docente. A adoção do ensino remoto sem a 
suspensão do calendário escolar revela um quadro de precarização das condições de 
trabalho e de aligeiramento do ensino. O trabalho docente remoto (domiciliar) com a 
finalidade de “não se perder o ano letivo” não responde aos desafios de assegurar o 
direito à educação pelos motivos já apresentados. Os professores e professoras passam a 
serem convertidos em produtores e entregadores de conteúdo. Em nome de uma 
educação emancipatória e da formação para o mundo do trabalho, não podemos aceitar 
quaisquer condições de trabalho.  

 

Texto 3: Proposta de Resolução sobre APNPs e Diretrizes para Manutenção 
de Vínculo entre Estudante e Instituição Escolar no IFRJ 

A base organizada da comunidade do IFRJ entende que a universalidade de 
acesso ao ensino de qualidade é um valor das trabalhadoras e dos trabalhadores da 
educação e seguiremos lutando pela igualdade como base da escola pública universal. E 
isso só pode ser garantido na modalidade de ensino presencial.  

Nesses termos, considerando: 

a) A declaração do estado de calamidade pública e os períodos de quarentena 
impostos à população; 
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b) A impossibilidade de retorno ao ensino presencial enquanto não houver 
condições sanitárias para tanto, com foco nos procedimentos protocolares de 
biossegurança das instituições de saúde pública, como Fiocruz e OMS; 

c) A impossibilidade de realização de aulas remotas, ensino remoto, ensino a 
distância ou atividades pedagógicas não-presenciais em substituição ao ensino 
presencial no IFRJ; 

d) As condições de vida (econômica, social, familiar e emocional) e condições 
de moradia, trabalho e estudo de todos os trabalhadores e trabalhadoras, estatutários e 
terceirizados, da educação e dos estudantes durante o período de crise sanitária; 

e) A inexistência de infraestrutura de rede e hardware para parte considerável 
dos estudantes; 

f) A finalidade precípua do IFRJ: a valorização da aprendizagem, sendo o 
calendário acadêmico e o registro escolar meios de alcance desse fim; 

g) O compromisso do IFRJ com o direito à educação, a universalidade de acesso 
ao ensino de qualidade e a igualdade como base da escola pública universal; 

h) A autonomia da gestão do calendário acadêmico e sua forma de organização 
como sendo de responsabilidade dos sistemas e redes ou instituições de ensino; 

i) A suspensão do calendário letivo (aulas presenciais) de 2020 até o dia 
31/12/2020 através da portaria do MEC nº 544 de 16 de junho de 2020;  

 

RESOLVE: 

Art. 1º:  O IFRJ não irá retomar as atividades acadêmicas presenciais enquanto 
não houver condições sanitárias seguras para todos estudantes e trabalhadores. 

Parágrafo único: enquanto permanecer vigente a suspensão do calendário 
acadêmico dos cursos de ensino profissional e tecnológico, EJA, graduação e pós-
graduação do IFRJ, a interação docente/estudante durante o período especial somente 
será realizada de forma remota. 

Art. 2º: Igualmente não irá adotar qualquer modalidade de ensino remoto em 
substituição ao ensino presencial neste período emergencial no corrente ano de 2020. 

§ 1º: As APNPs terão caráter emergencial, provisório e temporário enquanto 
permanecer o quadro de pandemia por COVID19 no ano letivo de 2020, 
para fins acolhimento e manutenção de vínculo da comunidade do IFRJ.  

§ 2º: o calendário letivo do segundo semestre de 2020 deverá ser utilizado 
por todos os campi do IFRJ para a discussão, construção e experimentação 
de Atividades Pedagógicas Não Presenciais - APNPs, visando oferecer 
alternativa de formação à partir do calendário letivo 2021.  

§ 3º: as APNPs não servirão para fins de aprovação, retenção ou aferição de 
frequência para fins de substituição de aulas e/ou conteúdos presenciais no 
ano letivo de 2020 para as atividades formais de ensino.  

§ 4º: as APNPs poderão ser utilizadas para a realização de atividades de 
pesquisa e extensão, bem como para aferição de frequência nestas atividades 
para fins de emissão de certificados e/ou declarações.  
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§ 5º: As APNPs poderão servir para fins de conclusão de curso para 
discentes que estejam em fase final, conforme regulamentação do IFRJ. 

Art. 3º: Suspender o calendário acadêmico do ano de 2020 pelo tempo que durar 
a situação de emergência de saúde relacionada à pandemia do COVID-19 no Rio de 
Janeiro, avaliando a retomada das atividades quando houver possibilidade para o retorno 
do ensino presencial. 

Art. 4º:- Durante o período que perdurar a pandemia, que se adote APNPs como 
meio de oferta cursos on line e interação virtual com os estudantes, para manter 
vínculos institucionais e em compromisso com a função social de nossa instituição de 
ensino. Tais atividades ocorrerão com foco no apoio emocional, afetivo e para 
aprendizagem dos estudantes. 

Parágrafo Único: As atividades mediadas por tecnologias devem ser 
democratizadas: acesso livre à internet de qualidade para todos estudantes; Os 
estudantes terão a liberdade de realizar ou não as atividades online do período especial. 
As atividades de pesquisa e extensão que forem compatíveis com atividades não 
presenciais devem ser mantidas no IFRJ. 

§ 1º: O IFRJ, via MEC/Governo Federal, deverá prover o acesso e permanência 
às APNPs aos servidores e discentes que comprovarem hipossuficiência financeira, 
disponibilizando chips ou outras formas de acesso à internet e computadores portáteis 
com softwares de edição de texto.  

Art. 5º:- Determinar aos Diretores de Ensino e Coordenações de cursos que a 
partir de agosto/2020 programem encontros virtuais de cunho didático-pedagógico, 
como execução de atividades remotas pelos docentes. Para tanto, deve haver liberação 
gratuita de espaços de encontros virtuais nas escolas, redes, objetivando promover 
debates pedagógicos, como informações sobre a crise em curso e o papel da educação. 

          Art. 6º: As APNPs deverão utilizar, preferencialmente, os meios digitais 
institucionais para sua realização, tais como: E-mail institucional e suas ferramentas 
agregadas (Drive, Documentos, Planilha etc), Google Meet, SIGAA e Moodle 
institucional. Alternativamente, também poderão ser utilizadas redes sociais como 
Facebook, Instagram, Youtube e Twitter, entre outras ferramentas como mecanismo 
facilitadores das APNPs. - LIONEL 

Art. 7º: As APNPs deverão utilizar, preferencialmente, os meios digitais 
institucionais para sua realização, tais como: Moodle institucional e SIGAA. Cada 
colegiado de curso poderá demandar sobre quais espaços serão escolhidos para as 
reuniões das atividades pedagógicas não presenciais criadas pelos docentes, dando 
preferência às plataformas públicas.  

Art. 8º: As APNP promovidas para as turmas de EJA deverão ser ofertadas 
levando-se em consideração o perfil desses estudantes, que em sua maioria trabalham 
durante o dia e apenas têm o período noturno para dedicação ao estudo – que neste 
momento de quarentena se combina com a dinâmica da rotina da vida familiar. 

Art. 9º: Em nenhuma hipótese haverá diferenciação de calendário para as 
diversas modalidades de ensino presentes no IFRJ, excetuando o disposto no parágrafo 
5º, artigo 2º desta portaria.  

Art. 10º: Recorrer junto ao MEC no sentido de garantir novos auxílios 
financeiros às famílias de estudantes em situação de vulnerabilidade social. 



Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN 

621 
 

Art. 11º: O IFRJ deverá promover a capacitação da comunidade acadêmica, por 
meio de cursos livres à distância, para atuação e participação efetiva nas APNPs.   

Parágrafo único: Além de capacitação, deverão ser elaborados orientadores de 
conduta, de uso das interfaces, de boas práticas, normas éticas e outros documentos que 
contribuam para práticas pedagógicas adequadas ao contexto em que estamos vivendo.  

Art. 12º: A utilização e participação nas APNPs será de caráter facultativo aos 
discentes. No que se refere ao envolvimento dos docentes, caberá a seguinte diretriz: 

Para as atividades de curto prazo, garantia de livre adesão aos docentes, com 
necessidade de justificativa em caso de impossibilidade e manifestação de interesse de 
ingresso em modelo de capacitação, com vistas a permitir a inserção de todo o corpo 
docente ao longo do processo. Os docentes que se sintam impossibilitados de promover 
ações individuais poderão ser inseridos em ações coletivas dos Departamentos ou 
Colegiados de Curso, com vistas ao estabelecimento de atividades acadêmicas no 
âmbito do Ensino, da Pesquisa e da Extensão. 

 Art. 13º: Definir o início das atividades previstas neste regulamento a partir 
(definir data ou cronograma de acordo com a realidade do IFRJ e especificidade dos 
campi). 

Art. 14º: Qualquer política relacionada ao período emergencial da pandemia 
deverá se subordinar a consulta aos órgãos e representações eleitas, como conselhos 
institucionais (CAET, CAEG, CAPOG e CONSUP), com participação e envolvimento 
da comunidade acadêmica. A criação de um Plano de Contingência torna-se, portanto, 
urgente, para que os campi possam se preparar para lidar com a retomada de suas 
atividades de forma possível e segura, oferecendo o máximo da sua qualidade dentro de 
um cenário de contingência e mudanças rápidas. Para que esse plano reflita as 
possibilidades e as exigências das diversas realidades e setores do IFRJ, é importante 
que seja discutido por todos, com o máximo de transparência e participação. 

Comissão de Minuta Alternativa de APNPs do IFRJ pela base 

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2020. 

 

(Proposta aprovada na Comissão, a ser debatida em assembleias locais nos 
campi e Conselhos do IFRJ). 

 

 

[1] São eles: Arraial do Cabo, Belford Roxo, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de 
Frontin, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Paracambi, Pinheiral, Realengo, Resende, Rio de 
Janeiro, São Gonçalo, São João do Meriti e Volta Redonda. 

[2] Chefiada pela UNESCO, esta coalizão envolve o Banco Mundial, OCDE, ONU, 
OMS, UNICEF, OIT, grupos empresariais como Microsoft, Google, Facebook, Zoom, 
Moodle, Huawei, Tony Blair Institute for Global Change, Fundação Telefônica e outros. 

 

 
 
 


