MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
REITORIA
PORTARIA Nº 3350/2021, DE 10 DE AGOSTO DE 2021

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, nomeado nos
termos do Decreto Presidencial de 11 de Novembro de 2020, publicado no DOU de 12 de Novembro de 2020 , no uso de suas
atribuições legais; e,
Considerando a necessidade de planejar a volta gradual às A vidades Pedagógicas Presenciais, visando preparar a
ins tuição com as condições adequadas, mediante orientação do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 do IFMA;
Considerando a recomendação de atualização e consolidação realizada no âmbito do Comitê Assessor da Gestão do
Ensino (CAGEN), sobre a proposta de diretrizes pedagógicas para o ensino durante o período da pandemia;
Considerando a LDB - Lei Nº 9.394, de dezembro de 1996, que estabelece Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
Considerando a Lei Federal Nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a
serem adotas durante o estado de calamidade pública;
Considerando a Resolução CNE/CP Nº 2, de 10 de dezembro de 2020, que ins tui Diretrizes Nacionais orientadoras para
a implementação dos disposi vos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020;
Considerando a Portaria do Ministério da Educação Nº 1.030, de 1º de dezembro de 2020, com as alterações dadas pela
Portaria Nº 1.038, de 7 de dezembro de 2020, que dispõem sobre o retorno às aulas presenciais e sobre o caráter excepcional de
u lização de recursos educacionais digitais para integralização da carga horária das a vidades pedagógicas dos Cursos Superiores
enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus – Covid-19;
Considerando a Portaria do Ministério da Educação Nº 1.096, de 10 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o retorno às
aulas presenciais e sobre o caráter excepcional de u lização de recursos educacionais digitais para integralização da carga horária
das a vidades pedagógicas dos Cursos Técnicos enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus – Covid-19;
Considerando a Instrução Norma va Nº 109, de 29 de outubro de 2020 da Secretaria de Gestão e Desempenho de
Pessoal do Ministério da Economia - Estabelece orientações aos órgãos e en dades do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Pública Federal - SIPEC para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial;
Considerando a Instrução Norma va SGP/SEDGG/ME Nº 37, de 25 de março de 2021 que altera a Instrução Norma va Nº
109, de 29 de outubro de 2021, que estabelece orientações aos órgãos e en dades do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Pública Federal – SIPEC para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial;
Considerando Parecer CNE/CP nº 5/2020, aprovado em 28 de abril de 2020- Reorganização do Calendário Escolar e da
possibilidade de cômputo de a vidades não presenciais para ﬁns de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da
pandemia da COVID-19;
Considerando Parecer CNE/CP nº 9/2020, aprovado em 8 de junho de 2020 - Reexame do Parecer CNE/CP Nº 5/2020,
que tratou da reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de a vidades não presenciais para ﬁns de
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia da COVID-19;
Considerando Parecer CNE/CP nº 11/2020, aprovado em 7 de julho de 2020- Orientações Educacionais para a Realização
de Aulas e A vidades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da pandemia;
Considerando Parecer CNE/CP nº 16/2020, aprovado em 9 de outubro de 2020- Reexame do item 8 (orientações para o

atendimento ao público da educação especial) do Parecer CNE/CP Nº 11, de 7 de julho de 2020, que trata de Orientações
Educacionais para a Realização de Aulas e A vidades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da pandemia;
Considerando Parecer CNE/CP nº 19/2020, aprovado em 8 de dezembro de 2020 - Reexame do Parecer CNE/CP Nº 15,
de 6 de outubro de 2020, que tratou das Diretrizes Nacionais para a implementação dos disposi vos da Lei Nº 14.040, de 18 de
agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legisla vo Nº 6, de 20 de março de 2020;
Considerando Parecer CNE/CP nº 6/2021, aprovado em 6 de julho de 2021 - Diretrizes Nacionais orientadoras para a
implementação de medidas no retorno à presencialidade das a vidades de ensino e aprendizagem e para a regularização do
calendário escolar;
Considerando RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 5 DE AGOSTO DE 2021 Ins tui Diretrizes Nacionais orientadoras para a
implementação de medidas no retorno à presencialidade das a vidades de ensino e aprendizagem e para a regularização do
calendário escolar;
Considerando a Resolução CONSUP/IFMA Nº 117, de 30 de setembro de 2013, que aprova as Normas Gerais dos Cursos
de Graduação do IFMA;
Considerando a Resolução CONSUP/IFMA Nº 14, de 28 de março de 2014, que aprova das Normas Gerais dos Cursos de
Técnicos do IFMA;
Considerando a Resolução CONSUP/IFMA Nº 114, de 10 de dezembro de 2019, que dispõe sobre as Normas de Avaliação
do Processo de Ensino Aprendizagem dos Cursos de Técnicos do IFMA;
Considerando a Resolução CONSUP/IFMA Nº 119/2017, que dispõe sobre o Regulamento Geral dos Cursos de PósGraduação Stricto Senso,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o Retorno Gradual às A vidades Presenciais em todos oscampi do Ins tuto Federal do Maranhão e na
Reitoria, de acordo com as Diretrizes con das nesta Portaria.
Art. 2º Ra ﬁcar a permanência da existência do Comitê Central de Crise e dos Comitês Locais de Crise até que se
complete o retorno completo na forma presencial.
Parágrafo único: Os Comitês Locais de Crise dos campi devem atuar obrigatoriamente em conformidade com as
Diretrizes do Comitê Central de Crise que atuará de acordo com as Diretrizes con das nesta Portaria.
Art. 3º Consolidar as Diretrizes para as A vidades Pedagógicas não Presenciais e estabelecer Diretrizes para o Retorno
Gradual às A vidades Pedagógicas e Administra vas Presenciais, conforme anexo à esta Portaria.
Art. 4º Ficam revogados os seguintes atos que foram atualizados e incorporadas ao texto destas Diretrizes:

I.

Portaria IFMA nº 1.202, de 18 de março de 2020 – Estabelece aoscampi e reitoria procedimentos e
ro nas das a vidades acadêmicas, administra vas, de atendimento ao público e de prevenção diante do cenário
de emergência de saúde pública em decorrência do avanço do Coronavírus (COVID-19);

II.

Portaria IFMA nº 1.254, de 23 de março de 2020 que determina procedimentos para a vidades
acadêmicas e de estágio aos campi do IFMA;

III.

Portaria IFMA nº 2.068, de 02 de junho de 2020 que estabelece normas à Graduação, no que tange à
defesa de Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, às A vidades Complementares e a Cursos de Férias e, no caso
da Educação Proﬁssional Técnica de Nível Médio no que se refere ao Estágio Supervisionado, durante a vigência da
suspensão das a vidades acadêmicas presenciais;

IV.

Portaria IFMA nº 2.618, de 12 de junho de 2020 que estabelece diretrizes para a realização de A vidades
Pedagógicas não Presenciais nos cursos presenciais de Educação Proﬁssional Técnica de Nível Médio, Graduação e
Pós-Graduação do IFMA, para a reorganização do Calendário Escolar 2020;

V.

Portaria IFMA nº 2.626, de 16 de junho de 2020 que estabelece diretrizes para apresentação de Trabalhos
de Conclusão de Curso e a vidades avalia vas no formato virtual e orienta acerca das A vidades de Estágio nos
Cursos Superiores EaD e Pós-Graduação Lato Sensu Presencial do IFMA;

VI.

Portaria IFMA nº 3.490, de 20 de julho de 2020 – Orienta quanto aos procedimentos que deverão ser
adotados pelos campi ofertantes de cursos superiores na modalidade a distância para a execução das prá cas de
estágios, de que trata a Portaria MEC nº 544/2020

VII.

Portaria IFMA nº 3.643, de 31 de julho de 2020 que estabelecer as orientações para a u lização Google
Classroom como plataforma digital de ensino remoto;

VIII.

Portaria IFMA nº 3.644, de 31 de julho de 2020 – Estabelecer disposições especíﬁcas para a realização de
a vidades não presenciais nos cursos presenciais de pós-graduação ofertados pelo IFMA;

IX.

Portaria IFMA nº 4.426, de 22 de setembro de 2020 que estabelece diretrizes relacionados à Graduação e
aos Cursos Técnicos, no que tange à subs tuição de prá cas presenciais de estágio e de laboratório por a vidades
não presenciais e quanto às possibilidades de estágio presencial no contexto da pandemia;

X.

Portaria IFMA nº 4.461, de 02 de outubro de 2020 que altera redação do Anexo I da Portaria IFMA nº
2.618, de 12 de junho de 2020, que estabelece diretrizes para a realização de A vidades Pedagógicas não
Presenciais nos cursos presenciais de Educação Proﬁssional Técnica de Nível Médio, Graduação e Pós-Graduação
do IFMA, para a reorganização do Calendário Escolar 2020;

XI.

Nota Orienta va nº 01/2020 sobre a Portaria IFMA nº 2.618, de 12 de junho de 2020;

XII.

Nota Orienta va nº 02/2020 sobre a Portaria Nº 2.618, de 12 de junho de 2020 e a sobre a Portaria
4.661, de 02 de outubro de 2020;

XIII.

Portaria IFMA nº 265, de 20 de janeiro de 2021 que homologa as diretrizes pedagógicas, acadêmicas e de
suporte ao ensino em função da pandemia da
COVID-19 a serem adotadas nos cursos técnicos e superiores do IFMA;

XIV.

NOTA TÉCNICA Nº 2/2021 da PRENAE sobre Plano Especial de Estudos, em atendimento à Nota Técnica
alínea “b” do subitem 2.1.5 da Nota Orienta va PRENAE Nº 01/2021;

XV.

Portaria IFMA nº 1.624 , de 16 de abril de 2021 que homologa a Nota Técnica nº 08/2021 –
PRENAE/REITORIA/IFMA, que estabelece critérios para avanço de estudos para estudantes matriculados nos
Cursos Técnicos do IFMA em função da pandemia da COVID-19 a serem adotadas pelos campi do IFMA;

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

(assinado eletronicamente)
Carlos Cesar Teixeira Ferreira
REITOR
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TÍTULO I: DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º Ficam atualizadas as Diretrizes para as Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNP) e
estabelecidas as Diretrizes para o retorno gradual às Atividades Pedagógicas Presenciais do IFMA,
observando-se o contexto mundial, nacional e local, além das orientações dos órgãos de saúde e do Comitê
Central de Enfrentamento à COVID-19 do IFMA.
Parágrafo único: As diretrizes desta Portaria aplicam-se a todos os cursos, níveis e modalidades ofertados
no IFMA na forma presencial e EaD.
Art. 2º As alterações em outros documentos internos do IFMA provocadas por estas diretrizes só terão
validade durante o período que perdurar os impactos decorrente da pandemia da COVID-19 e/ou até a
conclusão das etapas e efeitos do retorno gradual e alcance da retomada 100% presencial, sem reflexos
em alterações definitivas.
Art. 3º As Atividades Pedagógicas a partir do segundo semestre letivo 2021 poderão ser planejadas e
executadas contemplando o início da volta gradual à presencialidade simultaneamente à APNP, cuja
materialização considerará o atendimento às condições de biossegurança da comunidade acadêmica e o
disposto nestas diretrizes.
§1º O disposto no caput deste artigo poderá ser ajustado em função das condições sanitárias e mediante
orientações do Comitê Central de Enfrentamento à COVID-19 do IFMA, de órgãos de saúde pública
municipais, estaduais e federais, assim como, de órgãos educacionais da esfera federal e da Pró-Reitoria
de Ensino e Assuntos Estudantis.
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§2º O planejamento para o retorno gradual às Atividades Pedagógicas Presenciais se iniciará de forma
simultânea à APNP até alcançar 100% (cem por cento) de presencialidade, conforme condições sanitárias
e orientações do Comitê Central de Enfrentamento à COVID-19 do IFMA.
Art. 4º Para fins de entendimento nestas diretrizes, serão consideradas Atividades Pedagógicas as listadas
abaixo:
I.
aulas em disciplinas de cursos da educação profissional, científica e tecnológica, presenciais ou a
distância, regularmente ofertados pela instituição, com efetiva participação de alunos matriculados;
II.
atividade de preparação, manutenção e apoio ao ensino;
III.
programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão;
IV.
atendimento, acompanhamento, avaliação e orientação de alunos, incluindo atividades de
orientação de projetos e/ou trabalhos finais de cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação;
V.
reuniões pedagógicas;
VI.
atividades teóricas e/ou práticas, de laboratório e/ou de campo (inclusive visitas técnicas e viagens
de estudos) em qualquer modalidade e nível de ensino;
VII. atividades com estudantes em situação de pendência ou programação especial de estudos;
VIII. atividade de supervisão e orientação de estágio curricular obrigatório ou não-obrigatório;
IX.
atividade de recuperação com alunos na forma das normas de avaliação do IFMA;
X.
atividades de mediação pedagógica e de tutoria acadêmica;
XI.
projetos disciplinares e/ou interdisciplinares devidamente registrados e aprovados no setor
competente da unidade;
XII. projetos integradores;
XIII. projetos e/ou programas de nivelamento;
XIV. preparação e acompanhamento para olimpíadas de conhecimento e outras competições
acadêmicas;
XV. programas educacionais, orientação ou coorientação de projetos e/ou trabalhos de conclusão de
curso (técnico, graduação, especialização, mestrado, doutorado) no IFMA;
XVI. participação em banca de avaliação de trabalho acadêmico no IFMA;
XVII. orientação, coorientação, avaliação ou supervisão de atividades complementares de natureza
científica, tecnológica, artística, cultural, desportiva, de lazer e de qualidade de vida e eventos
educacionais previstas no plano/projeto de curso, no plano de ensino do componente curricular e/ou
decorrente de convênios institucionais e ações do campus;
XVIII. orientação, supervisão e avaliação de monitores, estagiários, voluntários ou bolsistas do IFMA;
XIX. atendimento pedagógico a aluno(s) na forma presencial ou não presencial, regime excepcional de
exercício domiciliar e/ou a distância;
XX. acompanhamento de estudantes em ações pedagógicas, cursos, eventos científicos, tecnológicos,
artísticos, culturais ou desportivos.
§1º São consideradas atividades de preparação, manutenção e apoio ao ensino:
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I.
preparação de aulas, de ambientes de aprendizagem (presencial e EaD) e de material de ensino
considerando as especificidades do público-alvo;
II.
produção e seleção de objetos de aprendizagem;
III.
elaboração de desenho instrucional;
IV.
produção ou correção de instrumentos de avaliação;
V.
registro de informações acadêmicas;
VI.
elaboração elou reformulação de projetos, planos de curso, de ensino e de aula.
§2º São consideradas reuniões e encontros pedagógicos:
I.
II.
III.
IV.

reuniões com a equipe pedagógica;
reuniões com os pais e/ou responsáveis;
reuniões relacionadas ao ensino com chefia imediata e/ou coordenação de curso;
reuniões de conselho de classe, de colegiado e/ou do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso.

TÍTULO II: ATUALIZAÇÃO DAS DIRETRIZES PARA ATIVIDADADES PEDAGÓGICAS
NÃO PRESENCIAIS
CAPÍTULO I: Conceitos e definições
Art. 5º A realização de Atividades Pedagógicas não Presenciais em cursos presenciais poderão continuar
sendo ofertadas enquanto durar a excepcionalidade de enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19), inclusive no contexto de retorno presencial e/ou misto até a conclusão completa do retorno
100% presencial.
Art. 6º A realização de Atividades Pedagógicas não Presenciais está assegurada pela Portaria MEC N°
1.030/2020 e suas alterações e pela Portaria Mec nº 1.096/2020, 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.
Art. 7º As Atividades Pedagógicas não Presenciais correspondem às atividades a serem realizadas pelos
estudantes, desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes mediadas ou não por tecnologias de informação
e comunicação.
Art. 8º As Atividades Pedagógicas não Presenciais podem ser desenvolvidas no período de suspensão das
aulas presenciais e, também, de forma concomitante às atividades presenciais quando do retorno.

CAPÍTULO II: Definição dos componentes e carga horária
Art. 9° Compete aos campi, por meio das coordenadorias de curso, equipes pedagógicas e docentes, a
definição dos componentes curriculares, conteúdos e percentuais a serem trabalhados por meio de
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Atividades Pedagógicas não Presenciais considerando as especificidades desses componentes e observado
os impedimentos legais.
Art. 10. O cômputo da carga horária das Atividades Pedagógicas não Presenciais poderá atingir até 100%
do total de horas do ano letivo de 2021, observado o disposto nestas Diretrizes.
Art. 11. Os campi devem registrar em documento oficial (ata de colegiado e/ou conselhos de classe) as
alterações decorrentes do caráter excepcional, indicando quais disciplinas foram desenvolvidas totalmente
ou parcialmente por meio de Atividades Pedagógicas não Presenciais.
Art. 12. Nas Atividades Pedagógicas não Presenciais síncronas, o docente terá preferencialmente o tempo
de 40 minutos a cada hora-aula, que poderá ser ajustado observadas as características próprias dos
conteúdos a serem trabalhados e conforme deliberações no âmbito da gestão de ensino do campus.
Art. 13. Para efeito de cômputo de carga horária das Atividades Pedagógicas não Presencias devem ser
observados parâmetros a seguir:
I.
Síncronas: somar o tempo de duração da aula online, e no que faltar para o alcance da carga horária
das disciplinas prevista no Plano de Curso, poderá ser completada com atividades assíncronas para
concluir a integralização da carga horária.
II.
Assíncronas: na organização das atividades assíncronas com tempo definido, como vídeos e
áudios, para o cálculo da carga horária deve ser definida pelo professor, de acordo com os objetivos de
aprendizagem planejados. Na organização das demais atividades assíncronas, para o cálculo da carga
horária, recomendam-se estipular o tempo considerando-se:
a.
os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem dos estudantes, de acordo com suas características
e necessidades;
b.

os objetivos de aprendizagem traçados para a atividade;

c.

o número de páginas para leitura em materiais textuais;

d.

o número de páginas para produção de textos;

e.

as bases de referências e locais de buscas disponibilizados para atividades de pesquisas;

f.

o grau de complexidade das atividades propostas.

Parágrafo único: No cômputo das cargas horárias de cada disciplina ofertada na forma de APNP deverá
conter Atividades Pedagógicas não Presenciais ofertadas de forma síncrona e assíncrona, sendo a
porcentagem de cada forma de oferta definida no âmbito de cada campus.

CAPÍTULO III: Formas de oferta das Atividades Pedagógicas Não Presenciais
Art. 14. As Atividades Pedagógicas não Presenciais mediadas por tecnologias digitais podem ser
desenvolvidas de forma síncrona e/ou assíncrona.
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I.
as atividades síncronas são aquelas que permitem a interação, em tempo real, entre docentes e
estudantes.
II.
as atividades assíncronas são aquelas disponibilizadas pelo docente (geralmente em uma
plataforma virtual de aprendizagem) e acessada pelos estudantes para realizar seus estudos de acordo com
o seu próprio ritmo de aprendizagem.
Art. 15. As Atividades síncronas e/ou assíncronas, mediadas por tecnologias digitais, podem ser
desenvolvidas por meio de:
I.
aulas ao vivo;
II.
videoaulas;
III.
podcasts;
IV.
conteúdos em slides;
V.
atividades desenvolvidas a partir de aplicativos computacionais;
VI.
textos digitais para leitura (e-books, artigos, guias, tutoriais, entre outros);
VII. propostas de redação de texto, pesquisas na web, discussão temática por meio de fóruns, estudos
dirigidos;
VIII. atividades em questionários eletrônico, entre outras.
Art. 16. As Atividades Pedagógicas não Presenciais não mediadas por tecnologias digitais podem ser
desenvolvidas por meio de materiais impressos (lista de exercícios, apostilas, dentre outros) e livros
didáticos, desde que seja possível disponibilizá-los aos estudantes nesse período, salvaguardando os
protocolos de biossegurança vigentes no momento da excepcionalidade da pandemia da Covid-19.
Art. 17. As Atividades Pedagógicas não Presenciais propostas pelos docentes, devem ser organizadas de
forma adequada ao tempo de estudos dos estudantes e às características e especificidades destes.
Art. 18. Nas atividades assíncronas, relacionadas ou não com a temática das aulas síncronas, o docente
deve fornecer ao estudante um guia de estudos de Atividades Pedagógicas não Presenciais, conforme
modelo (Anexo I) que poderá ser adaptado no âmbito da gestão pedagógica/ensino de cada campus.

CAPÍTULO IV: Planejamento e registro das Atividades Pedagógicas Não Presenciais
Art. 19. Todos os roteiros, guias, materiais e atividades terão seu compartilhamento realizado com os
estudantes via Google Classroom ou SUAP, conforme definição no campus, sendo o registro dos diários
feitos no SUAP EDU e/ou Q – Acadêmico, conforme cadastro da turma, anexando o guia de estudos de
Atividades Pedagógicas não Presenciais.
Art. 20. As aulas online síncronas devem ser ministradas via Google Meet.
Parágrafo único. Recomenda-se que as aulas online sejam gravadas para que possam ser posteriormente
acessadas.
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Art. 21. O docente deve elaborar o plano das Atividades Pedagógicas não Presenciais, seguindo as
diretrizes aqui expostas, de acordo com o modelo fornecido pelo setor competente do campus, entregando
o plano a esse setor dentro do prazo estipulado.
Art. 22. O desenvolvimento das Atividades Pedagógicas não Presenciais deve ser acompanhado pelos
Diretores de Desenvolvimento Educacional, coordenadorias de curso, equipes pedagógicas e NAPNEs,
atentando para o planejamento inicial de modo a identificar possíveis dificuldades quanto ao acesso e uso
das tecnologias, bem como ao processo de aprendizagem dos estudantes, em especial os da EJA e
estudantes com necessidades educacionais especificas, de modo a realizar os encaminhamentos
necessários.
Art. 23. O planejamento e execução das Atividades Pedagógicas não Presenciais para estudantes com
necessidades educacionais especificas deve ser realizado pelo docente, de forma colaborativa com o
NAPNEs e equipes pedagógicas e em articulação com as famílias.
Parágrafo único. Nesse planejamento devem ser evidenciadas as adaptações curriculares necessárias para
a produção do material didático específico a ser trabalhado.

CAPÍTULO V: Acesso dos estudantes às Atividades Pedagógicas não Presenciais
Art. 24. Por meio da Política de Assistência ao Educando do IFMA deverá ser garantido ao estudante em
situação de vulnerabilidade social, quando necessário, o acesso a plano de dados de internet, pen drives,
Cartão SD (Secure Digital) ou outros materiais necessários, por meio da concessão de auxílio financeiro
ou do próprio material com o objetivo de auxiliar o estudante no acesso digital e no armazenamento dos
conteúdos e aulas disponibilizados pelo docente.
Parágrafo único: Os campi devem fazer constantemente um diagnóstico sobre o acesso digital dos
estudantes para fins de definição quanto à necessidade da concessão deste auxílio financeiro.
Art. 25. A Diretoria-Geral do campus designará uma Comissão de Apoio ao Ensino, formada por
servidores que não pertençam aos grupos de risco, para atenderem discentes, presencialmente, no campus,
em dias definidos em escala, a fim de procederem com as entregas e recebimentos de materiais impressos,
articulando o recebimento e a entrega entre os docentes e discente, bem como produzir as impressões
necessárias solicitadas pelos docentes.
§1º O procedimento de que trata o caput deste artigo garantirá o acompanhamento dos discentes sem
acesso aos meios digitais, atendendo ao que dispõe as legislações vigentes.
§2º O fluxo e os procedimentos necessários para a execução de que trata o caput deste artigo deverá ser
definido pelos setores responsáveis em cada campus.
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CAPÍTULO VI: Do uso do Google Classroom
Art. 26. As Atividades pedagógicas não presenciais mediadas por tecnologias digitais terão seu
compartilhamento realizado com os estudantes via Google Classroom ou SUAP Edu.
Art. 27. Todos os professores terão um segundo e-mail criado no domínio @acad.ifma.edu.br para
possibilitar a criação de turmas virtuais no Google Classroom a partir do SUAP, incluindo assim
automaticamente os estudantes na turma e professores do diário e coordenador do curso.
Parágrafo único. Quando necessário a entrada de servidores técnicos administrativos no Google
Classroom, o diretor da DDE deverá fazer a solicitação, via chamado no SUAP para a criação do e-mail
@acad.ifma.edu.br.
Art. 28. O procedimento de criação de turmas no Google Classroom a partir do SUAP está disponível em
tutorial com o passo a passo encaminhado a todos os campi.
Art. 29. A criação das salas virtuais terá seu vínculo ao domínio Acadêmico do IFMA e com uma conta
de e-mail gerenciada pelo SUAP, com endereço classroom@acad.ifma.edu.br;
Art. 30. Após a criação da turma, o coordenador do curso poderá inserir outras pessoas para acesso às
salas virtuais no Google Classroom e os professores estarão habilitados para inserir os conteúdos e
atividades a serem disponibilizados para os estudantes.
TÍTULO III: DIRETRIZES PARA O RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS PRESENCIAIS
CAPÍTULO I: Condições Fundamentais para o Retorno Gradual às Atividades Pedagógicas
Presenciais

Art. 31. São condições fundamentais para o início do retorno gradual às Atividades Pedagógicas
Presencias em cada campus:
I.
segurança sanitária do munícipio e do campus, garantindo a execução de todos os protocolos de
biossegurança do IFMA, necessários para atendimento às condições sanitárias de preservação da vida e
combate à disseminação da Covid-19;
II.
observação dos protocolos pedagógicos dispostos no Anexo X;
III.
monitoramento dos casos suspeitos de COVID-19 (Anexos XIII, XIV e XVI);
IV.
observação dos protocolos de quarentena e orientações para condutas em casos suspeitos,
confirmados e contatos da COVID-19 (Anexo XV);
V.
realização de pesquisa à comunidade escolar (servidores, estudantes e familiares/responsáveis,
quando for o caso) para levantamento das demandas e necessidades que balizarão o processo de retorno
presencial (perguntas no anexo II);
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VI.
elaboração do Plano de Retorno Presencial do campus de forma dialogada com a comunidade
acadêmica, em conformidade ao disposto nestas diretrizes e aprovado no Conselho Diretor (Condir),
contendo parecer favorável do respectivo Comitê de Crise Local do campus;
VII. no caso das turmas da EPTNM na forma articulada com o Ensino Médio promoção da ampla
participação das famílias dos estudantes no processo de retorno presencial, esclarecendo as medidas
adotadas e expandindo às famílias, os cuidados e controles adotados em relação ao contágio do Covid-19;
VIII. elaboração do cronograma geral do campus com as fases para o retorno presencial como parte
integrante do Plano de Retorno;
IX.
índice de vacinação de no mínimo de 75% dos servidores (docentes, técnicos administrativos e
terceirizados) com o ciclo completo de vacinação concluído, com as 2 doses ou dose única recebidas a
pelo menos 15 dias da data do início de quaisquer Atividades Pedagógicas Presencias no campus;
X.
índice de vacinação da população de acordo com o estabelecido no Anexo XI para cada fase do
plano.
§1º Na realização da pesquisa, os campi deverão obrigatoriamente usar as perguntas contidas no Anexo
II, podendo acrescentar demais perguntas que julgarem necessárias.
§2º A tabulação das respostas das perguntas deverá ser encaminhada à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos
Estudantis para consolidação dos dados gerais do IFMA.
CAPÍTULO II: Etapas do Retorno Gradual às Atividades Pedagógicas Presenciais

Art. 32. Para iniciar o retorno gradual às Atividades Pedagógicas Presencias, cada campus deverá seguir
os seguintes trâmites:
I.
constituição comissão para Elaboração do Plano de Retorno Gradual às Atividades Pedagógicas
Presencias;
II.
elaboração do Plano de Retorno Gradual às Atividades Pedagógicas Presencias, seguindo o
disposto no Capítulo III deste Título;
III.
parecer favorável do Comitê de Crise Local para aprovação do Plano;
IV.
aprovação do Plano no Condir do campus;
V.
ampla divulgação do Plano de Retorno Gradual às Atividades Pedagógicas Presencias aos
envolvidos no processo e para a sociedade civil;
VI.
envio do Plano à Prenae para conhecimento e publicação em página unificada com todas as
informações sobre o retorno no site do IFMA.
Parágrafo único: O campus somente poderá iniciar a execução das ações contidas em seu Plano de
Retorno Gradual às Atividades Pedagógicas Presencias quando forem executados todos os trâmites
dispostos neste artigo, garantindo todas as condições exigidas no plano para a execução segura de suas
ações.

10

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
REITORIA

CAPÍTULO III: Plano de Retorno Gradual às Atividades Pedagógicas Presencias

Art. 33. Cada campus deverá elaborar um Plano de Retorno Gradual às Atividades Pedagógicas
Presencias com a seguinte estrutura:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Diagnóstico Inicial;
Protocolo sanitário;
Prioridades na oferta de componentes curriculares na forma presencial;
Ações técnicos pedagógicas a serem realizadas;
Organização das 4 fases do Retorno;
Organização e distribuição de atribuições;
Cronograma de execução.

§1º A elaboração e acompanhamento da execução do Plano de Retorno Gradual às Atividades
Pedagógicas Presencias deverão ser realizados pelo Comitê Local de Crise do campus.
§2º Para garantir a participação efetiva de todos os seguimentos, o campus, por meio de portaria do Diretor
Geral, deverá incluir junto ao Comitê Local de Crise, caso não contemple no referido Comitê, as
representações: do corpo docente, do corpo administrativo, do corpo discente, de responsáveis de alunos,
de servidores: da área pedagógica, da assistência estudantil e do NAPNEs, em quantidade a ser decidida
no âmbito da gestão de cada campus.
§3º A organização das seções do Plano de Retorno Gradual às Atividades Pedagógicas Presencias de que
trata os incisos I ao VII deste artigo deve ocorrer em conformidade às diretrizes contidas nas seções a
seguir deste capítulo.
§4º Os campi têm autonomia de incluir em seus respectivos Plano de Retorno Gradual às Atividades
Pedagógicas Presencias demais ações que julgarem pertinentes, de acordo com sua realidade local, desde
que não infrinjam nenhuma das normas vigentes, sejam elas internas ou externas ao IFMA.
Seção I: Diagnóstico inicial

Art. 34. O diagnóstico inicial do Plano do Retorno Gradual às Atividades Pedagógicas Presencias deve
levar em consideração os seguintes levantamentos:
I.
da infraestrutura física do campus, da capacidade de ocupação de cada ambiente e dos insumos
necessários ao atendimento do protocolo sanitário;
II.
dos servidores e estudantes em situação de risco e o índice de imunização;
III.
dos estudantes que não estão acompanhando as Atividades Não Presenciais (APNP’s);
IV.
do impacto do retorno gradual na carga horária dos docentes;

11

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
REITORIA

V.
das estratégias que garantam o acesso integral aos conteúdos a todos os estudantes que
eventualmente não tenham condições de participar das Atividades Pedagógicas Presenciais e não
Presenciais síncronas e assíncronas.
Seção II: Protocolo Sanitário

Art. 35. Em consonância com o protocolo de biossegurança do IFMA e demais protocolos sanitários
estabelecidos por autoridades locais, o Plano do Retorno Gradual às Atividades Pedagógicas Presencias
do campus deve conter protocolo sanitário adaptado a sua realidade local a ser seguido por todos que
frequentarem presencialmente o campus.
Seção III: Prioridades na oferta de componentes curriculares na forma presencial

Art. 36. Os campi deverão incluir em seu Plano de Retorno Gradual às Atividades Pedagógicas Presencias
as prioridades da oferta de componente curricular na forma presencial (parcial ou total), observando a
seguinte ordem:
I.
componentes curriculares cuja não oferta no período da pandemia impossibilitou a conclusão de
curso por parte de algum estudante;
II.
componentes curriculares que não podem ser trabalhados de forma não presencial e são condições
indispensáveis para a conclusão de cursos pelos alunos no final do ano letivo de 2021;
III.
componentes curriculares que são pré-requisitos ou co-requisitos para outros componentes
curriculares. Neste caso, avaliar questões como sua posição na matriz curricular, com prioridade para
componentes curriculares situados nos últimos semestres letivos, e o grau de retenção relacionado à
impossibilidade de oferta;
IV.
componentes curriculares e/ou outras Atividades Pedagógicas Presenciais destinadas às turmas de
ingressantes, tendo em vista a necessidade de estabelecimento de relação/vínculo com a instituição;
V.
todos os demais casos em que, não seja possível adiar a oferta componente curricular para ciclos
letivos futuros;
VI.
todos os demais componentes, em critérios definidos no campus, até quando for possível a oferta
total presencialmente.
Parágrafo único: Caberá as coordenadorias de curso, em articulação com Chefia do Departamento de
Ensino ou equivalente, a emissão de relatório para a Diretoria de Desenvolvimento Educacional ou setor
por ela designado contendo a indicação da prioridade de oferta dos componentes curriculares de forma
presencial, total ou parcial, em conformidade com a ordem de prioridades estabelecida neste artigo.
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Seção IV: Ações técnico-pedagógicas a serem realizadas

Art. 37. No planejamento das ações técnico-pedagógicas, considerar-se-ão todas as possibilidades de
adequações necessárias ao atendimento formativo de docentes e estudantes para adaptações necessárias
ao processo de retorno gradual às Atividades Pedagógicas Presencias, considerando princípios e
pressupostos da formação humana integral, previstos no Projeto Político Institucional do IFMA.
Art. 38. No planejamento das ações técnico-pedagógicas deverá ainda ser organizado envolvendo equipes
pedagógicas, Diretor de Desenvolvimento Educacional, Coordenadores de Curso, Coordenadoria de
Assuntos Estudantis, Núcleo de Apoio aos Estudantes com Necessidades Educacionais Especificas e
demais setores necessários ao bom planejamento e execução das Atividades Pedagógicas.
Art. 39. As ações técnico-pedagógicas do Plano de Retorno Gradual às Atividades Pedagógicas
Presenciais deverão conter:
I.
diagnóstico inicial da situação geral dos estudantes e docentes através de pesquisa a ser realizada
com estes;
II.

avaliação diagnóstica do nível de aprendizagem dos estudantes;

III.

recuperação de aprendizagem das atividades remotas dos estudantes;

IV.
organização de formação adequada ao contexto atual para docentes e técnicos administrativos,
com capacitação para os docentes e discente para atuarem nas formas propostas de Atividades Presenciais
em concomitância com as atividades não presenciais, quando for o caso;
V.
organização do acolhimento aos estudantes, familiares e servidores (docentes, administrativos e
terceirizados) com os suportes necessários;
VI.
preparação socioemocional dos docentes e demais profissionais da educação, que podem enfrentar
situações excepcionais na atenção aos estudantes e respectivas famílias;
VII. adoção de regime domiciliar para estudantes que sejam de grupo de risco (Anexo XII), nos termos
da lei vigente;
VIII. concessão de trabalho remoto aos servidores (docentes e técnicos administrativos) que sejam de
grupo de risco (Anexo XII), nos termos da lei vigente, conforme cada fase;
IX.
realização de reuniões pedagógicas com os representantes de todos os setores envolvidos na
organização do retorno gradual às Atividades Pedagógicas Presencias;
X.
definição e Planejamento das Atividades Pedagógicas que ocorrerão da forma Presencial e/ou não
Presencial, em virtude do retorno gradual e necessidade de escalonamento de estudantes e servidores
(docentes e técnicos administrativos), considerando os impactos das medidas de isolamento na
aprendizagem dos estudantes e longo período de suspensão das atividades educacionais presenciais nos
ambientes escolares;
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XI.
organização dos horários de aula de forma a não sobrecarregar, além dos limites permitidos, os
docentes e estudantes;
XII. organização de modelo de Plano de Ensino que contemple a possibilidade de Atividades
Pedagógicas Presencias e não presenciais (síncronas e assíncronas);
XIII. orientações Pedagógicas, por meio dos colegiados de cursos e/ou conselhos de classe, das
adequações curriculares, tendo em vista que a seleção e priorização dos conteúdos deverão focar nos
objetivos de aprendizagem;
XIV. consideração das adaptações necessárias no planejamento para estudantes com necessidades
educacionais especificas a ser desenvolvido conjuntamente com os Núcleos de Apoio a Pessoas com
Necessidades Educacionais Específicas (Napne) dos campi;
XV. organização e definição de fluxo de comunicação aos estudantes e familiares com várias opções
de canais que possam otimizar o contato com os estudantes;
XVI. orientação aos pais/responsáveis dos estudantes dos cursos técnicos integrados e concomitantes
sobre os horários das aulas e a rotina de estudos semanais e demais informações pertinentes, a fim de que
possam contribuir com as condições favoráveis ao melhor desempenho dos estudantes nessa nova rotina;
XVII. organização de atividades pedagógicas interdisciplinares, com a participação de docentes dos
diversos componentes curriculares e demais envolvidos no processo ensino e aprendizagem;
XVIII. realização de procedimentos efetivos de combate à evasão e retenção escolar com constituição de
um comitê local para desenvolvimento de ações de prevenção e combate a evasão utilizando, dentre
outras, as seguintes estratégias:
a. Monitoramento dos estudantes por turma, identificando fragilidades pedagógicas e
psicossociais que podem comprometer o processo de ensino aprendizagem a fim de propor
soluções;
b. Identificação de estudantes em possível situação de vulnerabilidade socioeconômica para
inclusão em programas de assistência ao educando;
c. Trabalho pedagógico junto aos docentes na identificação de dificuldade de aprendizagem,
orientando a adoção de possíveis e adequadas ações de intervenção.
d. Estabelecimento de estratégias de busca ativa dos estudantes que não estejam participando
das atividades sejam elas presenciais ou não presenciais, conforme o caso;
XIX. organização dos calendários acadêmicos em conformidade com o cronograma geral do campus
com as etapas para o retorno presencial, com a permissão excepcional do não cumprimento do mínimo de
200 dias de efetivo trabalho escolar, desde que cumprida a carga horária mínima anual dos cursos nos
termos Parecer CNE/CP nº 6/2021.
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§ 1º As atividades de acolhimento devem envolver a promoção de diálogos com trocas de experiências
sobre o período vivido, bem como a organização de apoio pedagógico, de diferentes atividades físicas e
de ações de educação alimentar e nutricional, entre outras.
§ 2º A formação continuada dos servidores deve incluir a preparação para a implementação dos protocolos
de biossegurança, bem como estratégias e metodologias ativas não presenciais e à implementação de
recursos tecnológicos, com ambientes virtuais de aprendizagem e outras tecnologias apropriadas para
desenvolvimento do currículo.
Seção IV - A: Avaliação Diagnostica
Art. 40. Os campi deverão realizar por meio de seminários, estudos dirigidos, mini fóruns de discussão e/ou
outras metodologias um diagnóstico da situação da aprendizagem dos discentes e com base nesse
levantamento de dados, deve elaborar e implantar programas de atividades recursivas, com foco em
habilidades e competências, para que se garanta a recuperação das aprendizagens e o monitoramento do
processo pedagógico quando for possível a retomada de atividades presenciais.
Art. 41. Para avaliação diagnóstica, além do instrumento PROVA, os campi poderão utilizar outros
instrumentos como:
I. criar questionário de autoavaliação das atividades ofertadas aos estudantes no período de isolamento; utilizar
o acesso às videoaulas como critério avaliativo de participação por meio dos indicadores gerados pelo
Relatório de uso;
II. ofertar, por meio de salas virtuais, um espaço aos estudantes para verificação da aprendizagem de forma
discursiva;
III. elaborar, após o retorno das aulas, uma atividade de sondagem da compreensão dos conteúdos abordados
de forma remota;
IV. criar, durante o período de atividades pedagógicas não presenciais, uma lista de exercícios que contemplam
os conteúdos principais abordados nas atividades remotas;
V. utilizar atividades pedagógicas construídas como instrumentos de avaliação diagnóstica, mediante
devolução dos estudantes, por meios virtuais ou após retorno das aulas;
VI. elaborar uma pesquisa científica sobre um determinado tema com objetivos, hipóteses, metodologias,
justificativa, discussão teórica e conclusão;
VII. criar materiais vinculados aos conteúdos estudados: cartilhas, roteiros, história em quadrinhos, mapas
mentais, cartazes;
VIII. realizar avaliação oral individual ou em pares acerca de temas estudados previamente;
IX. elaboração de portfólios ou webfólios;
X. E outros instrumentos adequados aos objetivos de aprendizagens.
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Seção IV - B: Recuperação da aprendizagem
Art. 42. No contexto do retorno às Atividades Presenciais, a recuperação da aprendizagem das atividades
remotas será destinada a todos os estudantes, identificados por meio de avaliação diagnostica ou pelo
docente do componente curricular em uma ou mais das seguintes situações:
I.
não tiveram acesso aos meios digitais, ou apresentaram limitações à utilização dos recursos de
tecnologias de informação e comunicação;
II.
tiveram acesso intermitente aos meios digitais;
III.
apresentam necessidades específicas;
IV.
apresentam dificuldades diversas em consequência da situação de pandemia;
V.
não atingiram desempenho mínimo em atividade(s) avaliativa(s) no componente curricular;
VI.
não obtiveram frequência mínima de 75% do total da carga horária das aulas ministradas no
período de atividades remotas;
VII. apresentam lacunas de aprendizagem;
VIII. Demais situações julgadas pertinentes no âmbito da gestão de ensino do campus
§ 1º Os estudantes terão oportunidade para recuperarem o conteúdo, a aprendizagem, a frequência e o
desempenho acadêmico, conforme o caso.
§ 2º A frequência dos estudantes relacionados nos incisos a que se refere o caput deste artigo estará
condicionada à realização das atividades dos estudos de recuperação e/ou presencialidade nas atividades
online e/ou presencial, conforme o caso, respeitando-se as condições de acesso deste.
Art. 43. Os campi deverão organizar reuniões por curso, com a participação da coordenação de curso, dos
professores, da equipe pedagógica, do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais
Específicas (NAPNE) e da Diretoria de Desenvolvimento Educacional ou equivalente, Departamento de
Ensino ou equivalente para planejamento, orientação e organização dos estudos de recuperação das
atividades remotas.
Art. 44. Após realização do diagnóstico, os docentes dos componentes curriculares deverão fazer um
planejamento dos estudos de recuperação e elaborar o Plano de Trabalho de Recuperação das atividades
remotas, conforme o Anexo XVII.
§ 1º O campus poderá fazer as adaptações necessárias à sua realidade, preservando-se a natureza e os
objetivos deste trabalho de Recuperação das Atividades Remotas, conforme diretrizes desta Portaria.
§ 2º A recuperação das atividades remotas deverá ser organizada em cronogramas contendo atividades de
revisão de conteúdos e atividades avaliativas, considerando a realidade de cada campus.
Art. 45. O Plano de Trabalho de Recuperação das atividades remotas deverá ser encaminhado, para
acompanhamento, à coordenação do curso e à equipe pedagógica e disponibilizado aos estudantes pelo
docente.
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Art. 46. A recuperação das atividades remotas deve proporcionar situações que facilitem uma intervenção
educativa e respeitem a diversidade de características e necessidades dos estudantes.
Art. 47. O período de realização dos estudos de recuperação das atividades remotas deverá ser organizado,
estabelecendo-se:
I.
diagnóstico das situações dos estudantes para planejamento da recuperação das atividades
remotas;
II.
comunicação e orientação aos estudantes (e aos seus responsáveis legais, quando menor de idade)
sobre o período e a forma dos estudos de recuperação das atividades remotas;
III.
período de revisão de conteúdo e realização de atividades on-line e/ou impressas e/ou presenciais
com o acompanhamento do docente;
IV.
período de realização das atividades avaliativas de recuperação das atividades remotas;
V.
período de avaliação dos resultados dos estudos de recuperação das atividades remotas.
Art. 48. Caso o aproveitamento do estudante após os estudos e as avaliações de recuperação das atividades
remotas seja menor que a anterior, prevalecerá a nota mais alta.
Art. 49. Caberá aos NAPNEs dos campi avaliarem todas as ações inclusivas realizadas com os estudantes
com necessidades específicas, levando-se em conta se a utilização de recursos e tecnologias digitais foi
adequada e suficiente, incluindo o acesso à internet, as adaptações / flexibilizações, apoio familiar etc., de
acordo com as especificidades de cada estudante.
§ 1º. Todas as decisões deverão ser registradas pela equipe e assinadas por todos os integrantes, inclusive
dando posterior ciência aos responsáveis legais.
§ 2º. Nas situações em que os estudantes não tiverem condições de realizar a recuperação de estudos
convencionada, deve ser garantido que todo o seu material seja adaptado, sempre de acordo com as suas
particularidades.
Art. 50. Os casos dos estudantes que realizaram a recuperação das atividades remotas, mas não obtiveram
nota suficiente e/ou 75% de frequência, deverão ser informados durante o conselho de classe / colegiado.
Art. 51. Os resultados dos estudos de recuperação das atividades remotas, deverão ser analisados,
discutidos e avaliados em reunião do conselho de classe / colegiado), por curso.
Art. 52. A partir dos resultados obtidos, o conselho de classe / colegiado deverá analisar, discutir e avaliar
a situação desses estudantes, bem como estratégias que propiciem a recuperação da aprendizagem.
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Seção V: Fases do Plano de Retorno Gradual

Art. 53. O Plano de Retorno Gradual às Atividades Pedagógicas Presenciais, deve ser estruturado em 4
(quatro) fases:
I.
1ª Fase (Atividades Pedagógicas totalmente não Presenciais - APNP): Atividades Pedagógicas
ocorrem de forma remotas. É a fase que contempla as atividades realizadas atualmente nos campi. Nesta
fase deverá conter, no Plano de Retorno, como o campus funcionará nas APNP, em conformidade com as
diretrizes já atualizadas nesta presente resolução.
II.
2ª Fase (Início Gradual da Retomada Presencial): Atividades Pedagógicas ocorrem de forma
prioritariamente online, com autorização de Atividades Presenciais. É a fase que contempla o início do
retorno gradual às atividades Pedagógicas Presenciais para os servidores e estudantes. Nesta fase deverá
conter, no Plano de Retorno, o que poderá ser realizado no campus de forma presencial, em conformidade
com o disposto na Seção V-A.
III.
3ª Fase (Regime de oferta mista das Atividades Pedagógicas): Atividades Pedagógicas ocorrem
de forma não presencial e presencial, com percentuais definidos no campus. É a fase que contempla a
realização de Atividades Pedagógicas Não Presenciais em alternância com Atividades Pedagógicas
Presenciais. Nesta fase deverá conter, no Plano de Retorno, o funcionamento do campus nesta alternância,
em conformidade com os parâmetros disposto no Seção V-B.
IV.
4ª Fase (Retomada completa das Atividades Pedagógicas Presencias): Atividades Pedagógicas
ocorrem de forma 100% presencial, com exceção de autorização de Atividades não presenciais. Nesta
fase deverá conter, no Plano de Retorno, os parâmetros de funcionamento do campus, em conformidade
com disposto no Seção V-C.
§ 1° A definição e transição entre as fases deverá observar parâmetros com base em indicadores de saúde
para controle da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), conforme Anexo XI.
§ 2° O campus deverá prever uma fase de restrição total (fase 0) para aplicação em caso de determinação
por autoridades locais.
Seção V-A: 2ª Fase (Início Gradual da Retomada Presencial)

Art. 54. Na definição das Atividades que serão autorizadas a ocorrer de forma presencial na 2ª fase, o
campus poderá considerar as necessidades dos estudantes e docentes no contexto das Atividades
Pedagógicas não Presenciais para levantamento de demandas, tais como:
I.
dificuldades de aprendizagem em determinados conteúdos ou componentes curriculares;
II.
dificuldade de acesso à internet ou a equipamentos para acompanhar às aulas;
III.
dificuldades operacionais nas ferramentas utilizadas nas aulas;
IV.
dificuldades na organização e realização das atividades não presenciais;
V.
necessidade de alguns conteúdos ou componentes curriculares serem trabalhados na forma
presencial em virtude de suas particularidades;
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VI.
necessidade da utilização dos laboratórios físicos do campus;
VII. necessidade da realização de aulas práticas, visitas técnicas e/ou demais atividades presencias
externas às dependências do campus;
VIII. necessidade de defesas e TCC e estágios presencias;
IX.
dentre outras demandas de acordo com a realidade local.
Art. 55. Considerando o levantamento das demandas baseadas no Art. 54, poderão ser organizadas as
seguintes atividades nos campi, na forma presencial, a partir de horários marcados e escalas préestabelecidas:
I.
plantão “tira dúvidas” com pequenos grupos de alunos e docentes;
II.
encontros com pequenos grupos para a recuperação de conteúdo;
III.
momentos de orientações com estudantes e/ou responsáveis com a equipe de ensino e/ou docentes
e/ou Coordenadoria de Assuntos Estudantis (CAE) e/ou equivalentes;
IV.
atendimento educacional especializado (AEE e/ou equivalente);
V.
organização de espaços físicos com acesso à internet e equipamentos para disponibilização aos
estudantes e docentes que necessitarem;
VI.
ministração de aulas com conteúdos considerados pelos docentes como necessários serem
trabalhados presencialmente;
VII. atividades nos laboratórios;
VIII. abertura da biblioteca para estudos, consultas às obras e empréstimos de livros;
IX.
aulas práticas, visitas técnicas e/ou demais atividades presencias externas às dependências do
campus;
X.
orientações presenciais de TCC, estágios, pesquisa, extensão e demais programas de formação
profissional;
XI.
defesas de TCCs, dissertações, teses e exame de qualificação nas normas vigentes do presencial e
estágios nas normas que dispõe essas diretrizes;
XII. monitoria;
XIII. avaliação da aprendizagem de forma presencial, para grupos reduzidos de estudantes;
XIV. entrega presencial de documentos e protocolos;
XV. reuniões de pequenos grupos, para o planejamento de ações de programas e projetos;
XVI. retomada gradativa das atividades administrativas dos setores, adotando o rodízio de servidores;
XVII. atividades de ensino que envolvam práticas esportivas corporais em pequenos grupos.
XVIII. demais ações julgadas necessárias e seguras na sua realização presencial.
Art. 56. A autorização das Atividades relacionadas no Art. 55 deverá ser concedida, desde que:
I.
observe-se o disposto na Instrução Normativa N° 109, de 29 de outubro de 2020 da Secretaria de
Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia e suas atualizações;
II.
não haja suspensão das atividades letivas presenciais por determinação das autoridades locais;
III.
existam condições sanitárias locais (município) que não tragam riscos à segurança das atividades
letivas presenciais;
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IV.
garanta o acesso integral aos conteúdos a todos os estudantes que eventualmente não tenham
condições de participar da atividade presencial.
Seção V-B: 3ª Fase (Regime de oferta mista das Atividades Pedagógicas)

Art. 57. Nesta fase de oferta mista, o campus poderá organizar e executar as Atividades Pedagógicas Não
Presenciais em alternância com Atividades Pedagógicas Presenciais, definindo o percentual de cada uma
em consonância com sua realidade local, observando o disposto nestas diretrizes.
Art. 58. A realização de Atividades Pedagógicas em regime de oferta mista deve ser utilizada quando o
campus avaliar que existam condições para a execução de Atividades Pedagógicas na forma presencial,
respeitando o Protocolo de Biossegurança vigentes.
Art. 59. Para execução da 3ª fase deve-se providenciar previamente:
I.
formação adequada aos servidores e estudantes envolvidos no processo de oferta mista de atividades
Pedagógicas;
II. organização de atividades de acolhimento e ambientação aos servidores, estudantes e
pais/responsáveis envolvidos no formato de oferta mista de atividades Pedagógicas;
III. definir o que será ofertado na forma presencial e o que será ofertado na forma não-presencial;
IV. levantamento da quantidade de pessoas que cada setor do campus comportará presencialmente ao
mesmo tempo em seus espaços físicos, garantindo as normas de distanciamento físico exigidas nos
protocolos sanitários vigentes.
Art. 60. Caso não haja possibilidade da oferta Atividades Pedagógicas Presenciais para todas as turmas,
deve-se seguir a seguinte ordem de prioridade na oferta:
I.
turmas concluintes no final do ano letivo de 2021;
II. turmas que possuem o maior número de componentes curriculares com prioridade de oferta na forma
presencial, nos termos desta resolução;
III. turmas do PROEJA;
IV. turmas que apresentem menor índice de assiduidade nas APNP;
V. turmas que apresentem maior índice de dificuldades de aprendizagem nas APNP;
VI. turmas que apresentem maior índice de evasão no contexto atual;
VII. demais turmas, em critérios definidos no campus, até quando for possível a oferta total
presencialmente.
Art. 61. No planejamento das Atividades Pedagógicas em regime misto, os campi poderão utilizar uma
ou mais das seguintes alternativas:
I.
Alternância das disciplinas e dos estudantes: divide-se o total de componentes curriculares na
turma em 50% com oferta presencial e 50% com oferta não presencial. Com a quantidade de estudantes
divididos em 2 grupos, um grupo estará 100% não presencial realizando as APNP dos componentes
curriculares ofertados não presencialmente, enquanto a outra metade estará 100% nas Atividades
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pedagógicas presenciais dos componentes curriculares ofertados presencialmente. Uma vez concluídos os
componentes curriculares em 50% do tempo, inverte-se os grupos de estudantes. Neste caso é importante
avaliar o impacto na carga horária dos docentes, podendo-se limitar a quantidade de aulas presencias com
possibilidade de APNP assíncronas para equilibrar a carga horária.
II.
Alternância dos estudantes: os estudantes estarão divididos em 2 grupos. Em intervalos de
períodos definidos no campus, esses estudantes alternam-se entre momentos presenciais e não presenciais.
Nos momentos presencias os docentes ministrarão aulas e nos momentos não presencias serão passadas
APNP assíncronas. Nesta forma haverá necessidade de o docente replicar as aulas presencias nos dois
grupos, neste caso é importante avaliar o impacto na carga horária dos docentes, podendo-se limitar a
quantidade de aulas presencias em detrimento das APNP assíncronas para equilibrar a carga horária.
III.
Alternância dos estudantes com transmissão ao vivo: os estudantes estarão divididos em 2
grupos. Em intervalos de períodos definidos no campus, esses estudantes alternam-se entre momentos
presenciais e não presenciais. Nos momentos presencias os docentes ministrarão aulas que serão
transmitidas ao vivo para os estudantes que estarão no momento não presencial. Nesta forma pode-se
também limitar a quantidade de aulas presencias, complementando a carga horária dos componentes
curriculares com as APNP assíncronas. Neste caso NÃO haverá necessidade de o docente replicar as aulas
presencias, portanto não apresentará impactos na carga horária dos docentes. Contudo haverá necessidade
de equipamentos que possam captar imagem e som com qualidade para a transmissão ao vivo e avaliação
da necessidade de suporte ao docente no gerenciamento das demandas presencias e não presenciais dos
estudantes.
IV.
Alternância dos estudantes com gravação das aulas e/ou disponibilização de aula similar: os
estudantes estarão divididos em 2 grupos. Em intervalos de períodos definidos no campus, esses
estudantes alternam-se entre momentos presenciais e não presenciais. Nos momentos presencias os
docentes ministrarão aulas que serão gravadas para os estudantes que estarão no momento não presencial
assistirem de forma assíncrona ou o docente poderá disponibilizar aulas disponíveis na internet (de uso
livre) com o mesmo conteúdo. Nesta forma pode-se também limitar a quantidade de aulas presencias,
complementando a carga horária dos componentes curriculares com as APNP assíncronas. Neste caso
NÃO haverá necessidade de o docente replicar as aulas presencias, portanto não apresentará impactos na
carga horária dos docentes. Contudo haverá necessidade de equipamentos que possam captar imagem e
som com qualidade para gravação.
V.
Sala de aula invertida: os docentes disponibilizam aos estudantes os conteúdos a serem estudados
previamente a partir de roteiros de estudos, depois em dias e horários marcados haverá aula presencial
com a turma completa ou dividida em grupos (a depender da capacidade física do local em que a aula
ocorrerá) para debates, dinâmicas e esclarecimentos de dúvidas acerca do conteúdo. Importante avaliar a
quantidade, periocidade e tempo dos encontros presencias e seus impactos na carga horária dos docentes
e dos estudantes;
VI.
Turma 100% presencial: avaliado a quantidade de estudantes em relação ao espaço físico do
campus, poderão ser ofertadas Atividades Pedagógicas totalmente na forma presencial às turmas que
poderem ser acomodadas, respeitando-se o distanciamento físico mínimo exigido nos protocolos
sanitários vigentes.
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§1º O campus, de acordo com sua organização didático-pedagógica, poderá dispor de alternativas
diferentes das apresentadas neste artigo para a oferta mista das Atividades Pedagógicas e/ou poderão fazer
adaptações nas propostas apresentadas nesta portaria, desde que estas alternativas e/ou adaptações
respeitem os objetivos de aprendizagem da referida turma e garantam que não haverá sobrecarga de
horários que ultrapasse os limites permitidos aos docentes e estudantes.
§2º Aos alunos impossibilitados de participarem das atividades presenciais ou de assistirem as
transmissões ao vivo, o campus deverá manter a oferta dos conteúdos dos componentes curriculares
ministrados também de forma remota assíncrona.
§3º Nos momentos presenciais, os estudantes devem ser organizados considerando a capacidade dos
espaços de aprendizagem utilizados, assegurando o distanciamento de acordo com o Protocolo de
Biossegurança.
§4º Na organização do escalonamento e/ou rodízio das turmas, recomenda-se que considerem, quando for
possível, sempre os mesmos grupos de estudantes ou turmas, para restringir os contatos com diferentes
pessoas.
Art. 62. No desenvolvimento das Atividades Pedagógicas em regime misto, será mantida a utilização da
Plataforma Google Classroom ou SUAP Edu para disponibilização aos estudantes do Plano de Ensino e
Aprendizagem/Guia de Estudos, bem como dos materiais instrucionais e orientações didáticometodológicas para realização e entrega das atividades e a Plataforma Google Meet para os casos de
APNP de forma síncrona, assim como as demais orientações acerca das APNP.
Art. 63. Nesta fase, na realização de Atividades Pedagógicas Presenciais, o campus deve garantir um
intervalo suficiente entre os turnos, de modo a evitar aglomeração no campus e para facilitar o fluxo de
entrada e saída de estudantes e servidores(as), assim como, garantir tempo suficiente para a correta
higienização dos espaços, observando-se o protocolo sanitário.
Art. 64. Nesta fase, os procedimentos avaliativos poderão ser realizados de forma presencial desde que
assegurados outras formas de avaliação remota aos estudantes impossibilitados de participarem do
momento presencial.
Art. 65. A presença nas Atividades Pedagógicas Presenciais de estudantes, nesta fase, fica condicionada
a assinatura de Termo de Responsabilidade conforme Anexo III.
§ 1º O Termo deve ser encaminhado ao setor responsável do campus, conforme trâmites definidos por
este.
§ 2º No caso dos estudantes menores de idade o Termo de Responsabilidade será assinado pelo seu
responsável.
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Seção V-C: 4ª Fase (Retomada completa das Atividades Pedagógicas Presencias)

Art. 66. Nesta fase o campus poderá planejar e executar todas as Atividades Pedagógicas de forma
presencial.
Art. 67. As Atividades Pedagógicas Presencias poderão ser retomadas em sua totalidade, conforme
decisão dos campus e Plano de Retorno, desde que considerado o atendimento das medidas abaixo
elencadas:
I.
imunização completa da comunidade do campus e alcance do percentual recomendado pelos
órgãos de saúde de vacinação de toda a população da região na qual o campus encontra-se inserido;
II.
redução dos índices gerais relacionados à COVID-19 (número de internações, números de óbitos,
taxa de letalidade e de retransmissão comunitária) na região/município em que o campus está localizado;
III.
garantias sanitárias dadas pelo campus, de acordo com os órgãos competentes em relação ao
controle da COVID-19, com todos os protocolos sanitários em funcionamento até quando sua necessidade
for vigente;
IV.
atendimentos às prerrogativas legais vigentes aos servidores e estudantes pertencentes ao grupo
de risco até quando permanecer sua exigência legal.
§ 1º. Nos casos de que trata o inciso IV, o campus deve manter atividades acadêmicas remotas, inclusive
as relativas a conteúdos práticos, desde que seja possível o uso de simuladores ou recurso similar e
considerando os aspectos relativos a cada atividade.
§ 2º. Quando a atividade prática não puder ser feita de forma remota, não sendo possível o uso de
simuladores ou recurso similar, o campus poderá suspender a oferta da atividade ou substituí-la por
atividade similar que possa ser realizada remotamente.
Art. 68. A presença nas Atividades Pedagógicas Presenciais de estudantes e servidores, nesta fase,
precisará ser acompanhada pelo campus a partir da apresentação de Comprovante de Vacinação ou de
Termo de Responsabilidade (Anexo III).
§ 1º O Comprovante de Vacinação ou Termo deve ser encaminhado ao setor responsável do campus,
conforme trâmites definidos por este.
§ 2º No caso dos estudantes menores de idade o Termo de Responsabilidade será assinado pelo seu
responsável.
Seção VI: Organização e distribuição de atribuições

Art. 69. A partir de todas as ações e demandas elencadas no Plano de Retorno às Atividades Pedagógicas
Presenciais, deve-se organizar e distribuir as atribuições a serem executadas para a viabilização do Plano
de Retorno.
§1º As atribuições devem ser distribuídas aos setores competentes, respeitando-se a natureza de cada setor.
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§2º Uma vez definidas as atribuições de cada setor, a gestão do campus deverá organizar as escalas de
trabalho, sejam presencias ou não presenciais, de acordo com as demandas apresentadas, respeitando-se
sempre as legislações vigentes.
Seção VII: Cronograma de execução

Art. 70. O Plano de Retorno às Atividades Pedagógicas Presenciais do campus deverá ter um Cronograma
de exceção das ações com as datas previstas para:
I.
II.
III.
IV.
V.

elaboração, apreciação e validação do Plano de Retorno;
planejamento das ações contidas no Plano de Retorno;
execução das ações contidas no Plano de Retorno, com previsão de datas para cada uma;
data de início e de avaliação para transição entre as fases considerando os indicadores;
avaliação periódica da execução das ações do Plano de Retorno.

Art. 71. Não há obrigatoriedade de elaboração de Plano de Retorno às Atividades Pedagógicas Presenciais
contendo as 4 fases, sendo facultado ao campus o planejamento apenas das fases que considerar-se apto
a realizar, e posteriormente, após avalição da execução das fases implementadas, poderá realizar
atualização do plano incluindo as demais fases.
Art. 72. De acordo com a realidade de cada campus, poderá ser organizado turmas e/ou níveis de ensino
em fases diferentes, desde que sejam respeitadas as diretrizes contidas nesta portaria para cada fase.
Art. 73. A transição entre as fases deve conter tempo suficiente para seu planejamento, execução e
avalição e ser amplamente divulgada e explicada à comunidade escolar em geral.
Art. 74. As atualizações e adequações do Plano de Retorno devem ser amplamente divulgadas, publicadas
e encaminhadas à Prenae.
TÍTULO IV: CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS EXCEPICIONAIS PARA O CONTEXTO DAS
ATIVIDADADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS E RETORNO GRADUAL ÀS
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PRESENCIAIS
CAPÍTULO I: Atividades complementares
Art. 75. Para fins de contabilização de Atividades Complementares e de Atividades Teórico-Práticas de
Aproveitamento poderão ser aceitos certificados de participação em curso, seminários e outros realizados
de forma online relacionados à área do Curso, devendo ser estabelecidos pelos Colegiados de Curso ou
Conselhos de Classe, conforme o caso, critérios para esse aproveitamento, observando-se as demais regras
estabelecidas nos planos de curso.
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CAPÍTULO II: Estágios
Art. 76. A aplicação da excepcionalidade contidas nas seções I e II deste capítulo deve constar de planos
de ensino específicos, aprovados no âmbito institucional pelos Colegiados de Cursos e/ou Conselhos de
Classe, conforme o caso, sendo apensados ao Projeto Pedagógico do Curso (no caso dos Cursos
Superiores) e ao Plano de Curso (no caso dos cursos Técnicos).
Seção I: Estágios não presencial e presencial
Art. 77. Os Estágios Supervisionados previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos Superiores e nos
Planos de Cursos Técnicos, como obrigatórios, poderão ser realizados de forma remota, enquanto
perdurarem as normas excepcionais em decorrência da pandemia da Covid-19.
Art. 78. Os campi deverão identificar, em seus municípios, espaços de trabalho que integrem na
organização de suas atividades, práticas de trabalho a distância compatíveis com as competências e
habilidades previstas nos perfis profissionais dos cursos, de modo a possibilitar campo de estágio remoto
para os estudantes dos Cursos Técnicos e Superiores.
Art. 79. No caso dos Cursos de Licenciatura, os estágios poderão ser realizados de forma remota nos
espaços das atividades não presenciais adotados pelas escolas de Educação Básica no contexto da
pandemia.
Art. 80. O processo decisório pelo estágio não presencial e suas orientações devem ser amplamente
informados aos estudantes, em período anterior à sua realização.
Art. 81. Os estágios supervisionados realizados de forma remota deverão ser acompanhados pela
Supervisão de Estágio, garantindo-se os registros comprobatórios conforme procedimentos adotados no
Plano de Atividades de Estágio.
Art. 82. O planejamento e organização dos estágios e atividades práticas a serem realizados de forma não
presencial deverão ser devidamente justificados e registrados, e anexado, aos Planos de Cursos Técnicos
e Projetos Pedagógicos dos Cursos Superiores, com a devida aprovação do Colegiado e/ou Conselhos de
Classe, conforme o caso.
Art. 83. A prática de estágio presencial somente poderá ser realizada em estabelecimentos autorizados a
funcionar regularmente, conforme decretos federais, estaduais e/ou municipais, quando do retorno das
atividades das concedentes.
§ 1º A prática de estágio presencial deverá seguir as orientações da OMS de prevenção à COVID-19 e as
normativas institucionais, em especial a Portaria IFMA nº 2.934, de 10 de julho de 2020.
§ 2º Para a realização do estágio presencial, o IFMA deverá solicitar da empresa concedente de estágio
uma declaração de que está autorizada a funcionar regularmente, atendendo às recomendações dos órgãos
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de saúde quanto à proteção dos estagiários, anexando cópia do protocolo de saúde no contexto da
pandemia.
§ 3º Será de responsabilidade do supervisor de estágio da concedente instruir e acompanhar o estagiário
quanto às medidas de prevenção, controle e à utilização dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs)
referentes à COVID-19 e de execução da prática de estágio.
§ 4º O supervisor de estágio da concedente deverá comunicar imediatamente ao setor de estágio do campus
toda e qualquer ocorrência relativa à COVID-19 para tomada de decisão do IFMA quanto à permanência
ou não dos estagiários no campo de estágio e adoção de procedimentos administrativos cabíveis quanto à
interrupção ou suspensão das atividades de estágio, observadas as determinações da Resolução IFMA nº
122/2016.
§ 5º A participação dos estudantes menores de idade nas atividades de estágios presenciais, fica
condicionada à autorização dos pais ou responsáveis legais, por meio de Termo de Autorização de estágio
presencial com validade por todo o período de estágio (Anexo IV).
§ 6º Para iniciar o estágio obrigatório de forma presencial os estudantes devem encaminhar ao setor de
estágio do campus, o formulário Termo de Ciência e Responsabilidade sobre Estágio Obrigatório dos
Cursos do IFMA durante a pandemia da COVID-19 assinado (Anexo V).

Seção II: Substituição de Estágios obrigatórios
Art. 84. Os Estágios Supervisionados da Educação Profissional Técnica de Nível Médio previstos nos
Planos de Cursos como obrigatórios poderão ser substituídos por Trabalho de Conclusão de Curso
(artigos, estudo de caso, projetos...), quando estes comprovadamente não puderem ser realizados de forma
remota ou presencial.
§ 1º A decisão de que trata o caput deste artigo caberá ao docente responsável pelo estágio juntamente
com o coordenador do curso (quando houver), junto com o Chefe do Departamento ao qual o curso é
vinculado e em articulação com o setor pedagógico, com a anuência do Diretor de Desenvolvimento
Educacional ou equivalente do campus.
§ 2º A ata da decisão de que trata o parágrafo anterior deve ser anexada ao Plano de Curso para fins de
registro, o que não configurará alteração definitiva do referido plano.
Art. 85. As práticas que envolvem a regência e a avaliação de aula, nas escolas-campo do estágio, de que
trata os PPC dos Cursos de Licenciatura poderão ser dispensadas para as turmas finalistas, podendo, em
caráter excepcional ser substituídas por atividades alternativas como: projetos de ensino, estudos de caso
a partir de relatos de experiências, dentre outros.
§ 1º A decisão de que trata o caput do artigo caberá ao Colegiado de Curso com parecer do docente
responsável pelo acompanhamento da regência, sendo anexado ao PPC documento contendo esta decisão.
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§ 2º As demais turmas deverão priorizar a regência e avaliação de aula quando do retorno das atividades
presenciais nas escolas-campo de estágio ou até ulterior deliberação.

CAPÍTULO III: Práticas de laboratório não presencial ou presencial
Art. 86. As atividades práticas de laboratório poderão ser desenvolvidas de forma virtual em espaços que
garantam a replicação do ambiente de atividade prática, ou de forma presencial, nos laboratórios do
próprio campus, com o devido acompanhamento do docente responsável pelo componente curricular.
Art. 87. A aplicação da excepcionalidade nas práticas profissionais ou nas práticas que exijam
laboratórios especializados deve constar de planos de trabalhos específicos, aprovados no âmbito
institucional pelos Colegiados de Cursos e/ou Conselhos de Classe, conforme o caso, sendo apensados ao
Projeto Pedagógico do Curso (no caso dos Cursos Superiores) e ao Plano de Curso (no caso dos cursos
Técnicos).

CAPÍTULO IV: Avanço de estudos
Art. 89. As diretrizes e as orientações expressas sobre o avanço dos estudos devem ser seguidas,
excepcional e exclusivamente, enquanto durar o período das ações para o enfrentamento da emergência
de saúde pública, decorrente da pandemia de Covid-19.
Art. 90. As deliberações realizadas sobre o avanço dos estudos serão tomadas no âmbito dos Conselhos
de Classe do referido curso ao qual pertence o estudante em questão ou por Comissão indicada pelo
Diretor de Desenvolvimento Educacional ou equivalente do campus.

Seção I: Comissão deliberativa
Art. 91. A Comissão de que trata o artigo anterior deverá ter a seguinte composição:
I.
II.
III.
IV.

Coordenador do Curso ou equivalente, que presidirá;
Representante do setor pedagógico ou equivalente;
Representante da Coordenadoria de Assuntos Estudantis ou equivalente;
No mínimo um docente da área técnica e um da área do núcleo comum.
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Seção II: Critérios para solicitação de avanço de estudos
Art. 92. A possibilidade de avanço será para estudantes:
I. Concluintes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio que tenham sido aprovados em
vestibulares que exijam a conclusão do curso ou que tenham propostas de emprego na área de formação
do referido curso e que exijam o diploma;
II. Concluintes dos cursos técnicos subsequentes ou concomitante que tenham propostas de emprego na
área de formação do referido curso e que exijam o diploma.
Seção III: Critérios para concessão de avanço dos estudos
Art. 93. No avanço dos estudos dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, deve ser
avaliado o domínio das competências e habilidades requeridas pelo respectivo perfil de egresso do curso,
considerando os objetivos de aprendizagem.
Art. 94. O Conselho de Classe ou comissão designada deverá considerar a assiduidade do estudante e seu
desempenho acadêmico no decorrer do curso.
Seção IV: Formas de concessão de avanço dos estudos
Art. 95. Os aprovados em vestibulares e Enem ou com proposta de emprego do Médio Integrado terão a
aferição de nota da seguinte forma:
I.

para componentes curriculares da educação básica:
a. poderá ser atribuída notas com a equivalência das notas obtidas pelo estudante no vestibular ou
Enem; e/ou
b. avaliação elaborada por uma comissão formada por docente da área das disciplinas básicas do
curso; e/ou
c. banca examinadora formada por docente da área das disciplinas básicas do curso para arguição
teórica e/ou com atividade prática.
II.
para componentes curriculares da área técnica a adoção das possibilidades previstas nos incisos I
e/ou II do Art. 96.
Art. 96. Para os que possuem propostas de empregos do subsequente e concomitante, poderão ser adotas
uma das seguintes alternativas:
I.

Avaliação elaborada por uma comissão forma por docente da área técnica do curso e/ou

II. Banca examinadora forma por docente da área técnica do curso para arguição teórica e/ou com
atividade prática.
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Parágrafo único: Os conteúdos a serem cobrados aos alunos nas alternativas de avaliação ou banca
examinadora deverão ser compartilhados com os estudantes com antecedência, sendo facultada a
possibilidade de aulas de reforços a estes estudantes antes da data da realização da aferição, a depender
da disponibilidade dos docentes e deliberações dos Conselhos de Classe e/ou Comissão Designada.

Seção V: Trâmites do processo de concessão de avanço dos estudos
Art. 97. No processo de avanço dos estudos, devem ser seguidos os seguintes trâmites:
I. solicitação de abertura do processo pelo estudante ou seu representante legal (caso menor) com a
exposição de motivos e documentação comprobatória (aprovação do vestibular/Enem e/ou comprovação
de proposta de emprego);
II. o processo deverá ser protocolado ao Chefe do Departamento do referido curso que encaminhará ao
Coordenador de Curso;
III. em consonância com a DDE ou equivalente, o Coordenador de Curso convoca ou o Conselho de
Classe ou a Comissão designada.
IV. a instância colegiada de que trata o inciso anterior delibera em conformidade ao disposto nos Arts.
93 e 94;
V. aplica-se a deliberação;
VI. em caso de estudante aprovado, envia-se ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico ou
equivalente para aplicação da deliberação, conforme o caso, e finaliza-se o processo;
VII. em caso de estudante não aprovado, o processo será finalizado no âmbito da coordenação de curso.
§ 1º O estudante ou seu representante legal (caso menor de idade) deverá ser formalmente informado das
decisões.
§ 2º Em caso de discordância das decisões tomadas pelo Conselho de classe e ou comissão designada,
cabe ao estudante recurso ao DDE do campus.
§ 3º No caso de aprovação, tanto na área de formação básica como na área técnica deve-se emitir
declaração de conclusão para fins de comprovação na instância necessária (universidade ou trabalho) e
segue-se os trâmites normais de certificação de conclusão do Ensino Médio Técnico.
CAPÍTULO V: Gravação das aulas
Art. 98. É recomendada a gravação e disponibilização das aulas síncronas não presenciais e presenciais
no ambiente de aprendizagem virtual, quando não for possível a presença de todos os estudantes na sala
física ou virtual, para que seja garantido o acesso aos conteúdos pelos estudantes com dificuldade de
conexão à internet e impedidos de estarem presencialmente em sala de aula física, garantindo a estes o
direito à aprendizagem.
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Art. 99. A gravação e disponibilização das aulas respeitará o direito de proteção à imagem, na forma da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
Art. 100. Caso o professor não se sinta confortável com a gravação da sua imagem em atividades poderá
utilizar outras estratégias, como: desabilitar o uso da câmera, gravar podcasts, produzir slides narrados,
disponibilizar videoaulas da internet (desde que tenham permissão para serem veiculadas e que seja dada
preferência aos materiais educacionais com licença aberta).
Art. 101. Os estudantes, bem como seus respectivos responsáveis devem ser comunicados, por cada
campus, sobre a proibição de gravar e/ou divulgar as aulas sem consentimento dos docentes.
Art. 102. A disponibilização das aulas gravadas elou materiais organizados para fins didáticos ficará
restrita ao Ambiente Virtual institucional para uso exclusivo dos estudantes no processo de ensinoaprendizagem, possibilitando-lhes acessar sempre que for necessário, o que permite minimizar as
dificuldades quanto ao acesso digital, bem como a revisão do conteúdo estudado.
Art.
103. É proibida a divulgação de vozes e imagens de docentes, técnicos administrativos e
discentes participantes das atividades síncronas sem expressa autorização destes.
Art. 104. A autorização da divulgação (exclusiva em ambiente institucional) da imagem e voz docentes,
discentes e técnicos administrativos ocorrerá em conformidade com o termo de autorização disponível no
SUAP (Anexo VI).
Art. 105. Não será permitido o compartilhamento dos links de acesso às atividades síncronas presenciais
ou não presenciais com pessoas que não vinculadas a respectiva atividade.
CAPÍTULO VI: Da defesa de TCC não presencial
Art. 106. A apresentação e a defesa de Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC nos cursos de Graduação
e/ou técnicos (quando houver), quando não possível serem realizadas presencialmente poderão ser
realizados por meio do Google Meet.
§ 1º A Banca Examinadora a distância deve obedecer às regras estabelecidas no Projeto Pedagógico de
Curso.
§ 2º O Presidente da Banca Examinadora deverá escrever na Ata de Aprovação a seguinte observação:
Banca realizada a distância, via Google Meet, e de acordo com o estabelecido nas normas vigentes do
IFMA para o momento de excepcionalidade decorrente da pandemia da Covid-19.
§ 3º Casos todas os envolvidos na defesa do TCC concorde e assine o termo de autorização de gravação
de imagem e voz disponível no Suap, a apresentação poderá ser gravada.
§ 4º Deve-se observar as demais regras vigentes no IFMA para defesa de TCC.
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CAPÍTULO VII: Organização dos semestres letivos com pendências e registros dos diários
Art. 107. Os semestres que estão sendo ofertados neste período de excepcionalidade da pandemia da
Covid-19 poderão ser finalizados com pendências, a fim de possibilitar a continuidade ao semestre
subsequente.
Art. 108. De forma excepcional, as seguintes pendências não impedirão a finalização do semestre:
I.
a não entrega por parte do estudante, após a finalização do semestre letivo, de atividades
avaliativas ou das que confirmem a participação do discente nas APNP de determinada disciplina,
planejadas pelo docente;
II.
as questões de saúde de docentes e/ou estudantes, previamente justificadas, analisadas e validadas
pelo setor responsável, conforme organização de cada campus;
III.
componente(s) curricular(es) que comporte(m) carga horária prática que exijam laboratórios
especializados com práticas presenciais que não foram ofertadas no formato de APNP e não houve
possibilidade de oferta presencial.
Art. 109. A definição dos estudantes que terão direito ao disposto no inciso I do artigo 108 caberá ao
Conselho de Classe, no caso de Cursos Técnicos, e ao Colegiado de Curso, nos casos dos Cursos
Superiores.
§ 1º Na impossibilidade de reunião dos Conselhos de Classe e/ou dos Colegiados de Curso para as
deliberações, caberá ao Diretor de Desenvolvimento Educacional ou equivalente designar Comissão
própria para este fim. A referida comissão deverá ser composta por: Coordenador do referido curso ou
equivalente, a quem caberá presidir os trabalhos, representante da equipe pedagógica, representante da
Coordenadoria de Assuntos Estudantis ou setor equivalente e no mínimo dois docentes, um da área técnica
do curso e um do núcleo comum.
§ 2º Para os Cursos Técnicos que não possuírem Coordenadores, a Comissão elegerá entre seus membros
o presidente que deverá ser um docente ou um membro da equipe pedagógica.
Art. 110. O fechamento do semestre letivo com pendência deverá ser comunicado ao DRCA
(Departamento de Registro e Controle Acadêmico) ou setor equivalente para a realização do devido
procedimento por meio de registro oficializado pela Coordenação do Curso ou setor equivalente com
validação da Chefia do Departamento que o curso é vinculado ou setor equivalente contendo as seguintes
informações: a situação dos discentes em cada disciplina, os diários que deverão fechar com pendência
organizados por curso, período do curso e qual(is) discente(s) terá(ão) pendência(s), caso não sejam todos
os que estão matriculados no diário.
§ 1º No caso de semestre finalizado com pendências, será de responsabilidade do Coordenador de Curso
juntamente com a Chefia do Departamento que o curso é vinculado ou setores equivalentes providenciar
a conclusão das pendências no decorrer do semestre letivo subsequente ou no retorno das aulas
presenciais, de acordo com a situação.
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§ 2º O discente de que trata inciso I do artigo 108, referendados pelos Conselhos de Classe e/ou Colegiados
de Curso e/ou Comissões designadas, terá como data-limite para a devolução desse material, devidamente
respondido, até 30 (trinta) dias corridos a partir da data de notificação do estudante.
§3º O fluxo de envio e recebimento dessas atividades deve ser definido no âmbito dos Conselhos de Classe
e/ou Colegiados de Curso e/ou Comissões designadas, conforme o caso.
§ 4º O prazo de que trata § 2º poderá ser postergado pelo Conselho de Classe e/ou Colegiado de Curso ou
pelas Comissões designadas face às situações excepcionais que envolvam os estudantes em questão.
Art. 111. Para fins de atendimento deste documento, excepcionalmente em virtude da situação de
pandemia do Coronavírus (Covid-19), poderá ser realizada a quebra de pré-requisitos ou correquisitos,
bem como a oferta de componentes curriculares de forma diversa ao previsto na matriz curricular vigente
dos cursos técnicos e de graduação.
§ 1º A possibilidade de que trata caput deverá, nos cursos de graduação, ser analisada e aprovada no
Colegiado de Curso.
§ 2º A possibilidade de que trata o caput do artigo deverá, nos cursos técnicos integrados, concomitantes
e subsequentes, ser analisada e aprovada, pela Coordenadoria do Curso e Chefia do Departamento a que
o curso seja vinculado, considerando pareceres do setor pedagógico e de docente do componente
curricular.
§ 3º Quando houver a quebra de pré-requisitos ou correquisitos, a Coordenadoria do Curso deverá
informar ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) ou setor equivalente para que o
procedimento seja realizado no Sistema.
Art. 112. Cada docente deverá proceder o registro da nota e da carga horária ofertada no Sistema
Acadêmico e em concordância com os Planos de Ensino, e dentro dos prazos estabelecidos no calendário
acadêmico do campus.
CAPÍTULO VIII: Frequência dos estudantes
Art. 113. Os estudantes deverão participar das Atividades Pedagógica Presenciais e não presencias
síncronas e assíncronas e quando não possível deverá justificar sua ausência nos termos das leis vigentes.
Parágrafo único: Mediante a justificativa de ausência do estudante, o campus deverá propor alternativas
para que este estudante acompanhem as Atividades de forma assíncrona e computar a frequência a partir
da entrega de bloco de aulas e atividades assíncrona.
Art. 114. Os docentes deverão informar ao fim de cada mês a Coordenação de curso, as ocorrências
relativas à ausência constante de estudantes nas atividades síncronas e assíncronas e/ou presencias,
conforme o caso, que posteriormente repassará os dados a Coordenadoria de Assuntos Estudantis (CAE) e
Setor pedagógico e/ou equivalente com objetivo de acompanhar e fazer a busca ativa desses estudantes,
conforme fluxograma (Anexo VII) , sendo de responsabilidade de cada campus a criação do instrumento
para coleta e compartilhamento dessas informações.
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Art. 115. Em caso de estudante que receba auxílio da assistência estudantil, a CAE ou equivalente, deve
considerar no momento do acompanhamento da frequência as possíveis dificuldades de acesso do
estudante e o aumento da vulnerabilidade social oriunda da crise causada pela COVID 19 para assim então
fazer as intervenções necessárias.
Seção I: Estudantes não frequentes
Art. 116. Entende-se como estudante que não frequente aquele que:
I.
não participou das Atividades Pedagógicas em nenhum dos componentes curriculares em que
estava matriculado e NÃO apresentou justificativa ao setor competente do campus;
II.
não participou das Atividades Pedagógicas em nenhum dos componentes curriculares em que
estava matriculado e apresentou justificativa ao setor competente do campus;
III.
não participou das Atividades Pedagógicas em algum componente curricular específico e NÃO
apresentou justificativa ao setor competente do campus;
IV.
não participou das Atividades Pedagógicas em algum componente curricular específico e
apresentou justificativa ao setor competente do campus.
V.
não cumpriu o previsto no parágrafo 2º do Art. 110 e NÃO apresentou justificativa ao setor
competente do campus.
VI.
não cumpriu o previsto no parágrafo 2º do Art. 110 e apresentou justificativa ao setor competente
do campus.
Seção II: Medidas excepcionais acerca dos estudantes não frequentes
Art. 117. Poderá ser realizado o trancamento compulsório da matrícula e/ou componente curricular,
conforme o caso, retroativo referente ao período não cursado do estudante em situação de que trata os
incisos I e III do Art. 116.
§ 1º No caso especificado no caput do artigo, o discente ficará com o “status” considerado nas respectivas
disciplinas trancadas como “não cursado”.
§ 2º No caso previsto inciso V do Art. 116, o discente será considerado reprovado.
Art. 118. Nos casos previstos nos incisos II, IV e VI do Art. 116 considera-se as seguintes razões como
justificativas:
a.
Doença confirmada por atestado médico que apresente CID, o carimbo, a data e a assinatura do
médico responsável pelo atendimento;
b.

Consultas médicas e odontológicas, exames ou internação hospitalar mediante comprovação;
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c.
Até oito (08) dias corridos de luto, a partir da data do atestado de óbito, referente ao falecimento
de pai, mãe, filho, cônjuge, companheiro, padrasto, madrasta, enteado e/ou irmãos comprovado por
correspondente atestado de óbito;
d.
Serviços militares, efetuados na mesma data, devidamente comprovados por atestado da unidade
militar;
e.
Convocação, com coincidência de horário e data, para depoimento judicial, policial ou
assemelhado, devidamente comprovada;
f.
Para gestantes, quando ocorrer gravidez de risco devidamente comprovada, com parecer e atestado
médico;
g.

Exercício profissional com devida comprovação;

h.
Situação prevista no Art. 7º-A da LDB n° 9.394/1996 com alteração incluída pela Lei n°
13.796/2019;
i.
Sem acesso à internet e/ou instrumentos tecnológicos e que não tenham sido contemplados pelo
auxílio inclusão digital ou por nenhuma alternativa oferecida pelo campus, mediante apresentação de
declaração de próprio punho do discente ou representante legal;
j.

É pertencente ao grupo de risco e não pode participar das Atividades Presenciais no campus.

§1º No caso previsto nas alíneas de “a” a “J” do caput do artigo, com as justificativas comprovadas,
poderão ser apresentadas ao discente ou responsáveis legais (caso menor) as seguintes opções:
a.

Trancamento da matrícula retroativo referente ao período não cursado;

b.
Plano Especial de Estudos que não se confunde com Programação Especial de Estudos (Anexo
VIII);
c.

Aplicação do §2º do artigo 97.

§ 2º Em caso que for comprovada “má fé” na justificativa apresentada referente a alínea “i” e/ou “j”, o
discente perderá o direito adquirido e sofrerá as penalidades cabíveis.
§ 3º No caso de se aplicar o disposto na alínea “a” do §1º, o discente ficará com o “status” considerado
como “não cursado” nas respectivas disciplinas trancadas.
§ 4º Caberá ao Conselho de Classe e ou comissões designadas, nos termos desta resolução, decidirem os
procedimentos a serem seguidos para se efetivar o disposto nas alíneas “a”, “b” e “c” do §1º, considerando
a situação de excepcionalidade atual, garantido procedimentos flexíveis e que atendam a realidade do
discente.
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CAPÍTULO IX: Do desligamento, trancamento, reingresso e reabertura de matrícula
Art. 119. O discente que teve sua matrícula trancada compulsoriamente ou a pedido, deve ser oficialmente
comunicado pelo campus e orientado a solicitar reabertura da matrícula para o semestre letivo
subsequente, no prazo estabelecido em calendário acadêmico do campus. Caso não o faça, o trancamento
será renovado automaticamente por mais um período.
Art. 120. Os prazos previstos em calendário para as matrículas, trancamentos e reabertura de matrículas
poderão ser flexibilizados pelo Coordenador do Curso ou setor equivalente com anuência do Chefe do
Departamento a que o curso for vinculado, dentro de novos prazos acordados com o Diretor de
Desenvolvimento Educacional ou equivalente, quando esse procedimento for para benefício do discente
em virtude de acontecimentos oriundos da excepcionalidade provocada pela pandemia da Covid-19.
Art. 121. O tempo e a quantidade de vezes correspondentes ao trancamento de matrícula em razão da
excepcionalidade provocada pela pandemia da Covid-19 não serão computados para efeito de
integralização do curso.
Art. 122. O desligamento, ato pelo qual o discente perde o vínculo com o IFMA, ocorrerá nos seguintes
casos:
I.
Por iniciativa própria, através de documento protocolado à Coordenadoria de Curso ou setor
equivalente, em qualquer momento do período letivo;
II.
Por iniciativa do campus quando o discente:
a. por decurso de prazo, não integralizar o currículo de seu curso no prazo máximo
estabelecidos pelas normas do IFMA, salvo as excepcionalidades previstas nesta Nota
Técnica;
b. tiver sido penalizado, em processo disciplinar, com indicação de desligamento da
Instituição, na forma do Regime Disciplinar Discente do IFMA.
Art. 123. Nos Cursos Superiores, os Colegiados de Cursos poderão analisar e deliberar permissões de
exceções para casos de discentes que deveriam perder o direito a vaga no disposto na Resolução
Consup/IFMA n° 117/2013, Capítulo V, art. 53, inciso 2, alíneas “b” e “e”.
Parágrafo único: Os casos que trata o caput do artigo poderão ser levados para deliberação no Colegiado
a pedido do discente ou do Coordenador de Curso ou do Setor Pedagógico.
Art. 124. Em caso de desligamento do curso, por qualquer motivo, caso o discente deseje retomar seus
estudos, dentro do prazo de integralização do curso, deverá, protocolar no campus, para a Diretoria Geral,
requerimento de “reintegração de curso”, apresentando, por escrito, exposição de motivos.
§1º Para balizar sua decisão, referida no caput do artigo, a Diretoria Geral deverá solicitar pareceres, no
caso dos Cursos Técnicos: ao setor pedagógico, ao setor de registros escolares e a Diretoria de
Desenvolvimento Educacional ou equivalente. E no caso dos Cursos Superiores ao Colegiado de Curso.
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§2 º No caso do discente ser menor, o requerimento deverá ser assinado e protocolado por seu responsável
legal, anexando cópia de documento de identidade ou outro que comprove sua responsabilidade sobre o
discente.
CAPÍTULO X: Processo avaliativo
Art. 125. O processo de avaliação de aprendizagem obedecerá ao disposto na Resolução Consup/IFMA
N° 114/2019 (para os alunos dos Cursos da EPTNM) e na Resolução Consup/IFMA n° 117/2013 (para os
alunos dos Cursos Superiores) e a Regulamentação dos Cursos de Pós-Graduação (Resolução
CONSUP/IFMA nº 119/2017), salvo as excepcionalidades contidas nestas diretrizes.
Seção I: Avaliação da aprendizagem

Art. 126. O processo de avaliação de aprendizagem, considerará:
I.
o atual contexto de pandemia, os objetivos de aprendizagem, as metodologias de ensino e os
recursos didáticos propostos no plano de ensino;
II.
a continuidade, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos;
III.
a comunicação prévia aos alunos sobre datas, horários (Google agenda, mural do Classroom...),
procedimentos instrumentos avaliativos definidos;
IV.
a realização de atividades, em cada componente curricular, a partir de instrumentos avaliativos
diversos.
V.
a avaliação pode ocorrer de forma síncrona e/ou assíncrona a depender do instrumento adotado
deste que garantido o acesso de todos os discentes.
Art. 127. Poderão ser usados, além dos definidos na Resolução Consup/IFMA N° 114/2019 (para os
Cursos da EPTNM) e na Resolução Consup/IFMA N° 117/2013 (para os Cursos Superiores), os
seguintes instrumentos avaliativos:
I.
Autoavaliação;
II.
Atividades avaliativas orais (individual ou em grupos) sobre os assuntos abordados
III.
Lista de exercícios sobre os assuntos abordados;
IV.
Provas on-line
V.
Debates em fóruns
VI.
Leituras orientadas, questionários, resumos, resenhas
VII. Atividades gamificadas
VIII. Produção de pesquisa sobre temas estudados.
IX.
Produção de materiais digitais, tais como textos individuais e/ou compartilhados, incluindo wiki,
glossário, vídeos, podcasts, mapa mental e conceitual, mural interativo, vision board,dentre outros;
X.
Atividades avaliativas interdisciplinares;
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XI.
Outros instrumentos avaliativos que se adequarem aos objetivos, conteúdos, realidade dos
estudantes e condições necessárias para o alcance dos objetivos traçados.
Art. 128. As atividades e/ou avaliações propostas poderão ser interdisciplinares para reduzir a sobrecarga
aos alunos, mediante a construção de práticas de ensino integradoras entre os diversos componentes
curriculares e áreas de conhecimento, com a atuação conjunta de docentes.
Art. 129. As atividades e/ou avaliações propostas poderão ser flexíveis com o objetivo de atender aos
estudantes com dificuldades de acesso à internet.
Art. 130. Nos Cursos Técnicos ficará facultado ao docente o cumprimento do disposto no artigo 5º da
Resolução Consup/IFMA N°114/2019 que prevê a realização de 3 instrumentos distintos de avaliação
da aprendizagem para o cômputo da nota de cada etapa.
Seção II: Recuperação

Art. 131. Nos cursos superiores será permitida a utilização da reposição de nota que o aluno tem direito
em substituição de até duas notas mais baixas no decorrer do semestre. A decisão, que se trata este artigo,
ficará sob deliberação do Colegiado de Curso.
Art. 132. Projetos interdisciplinares poderão servir como avaliação, inclusive na atividade de recuperação,
articulando conteúdos de diferentes áreas do conhecimento.
Art. 133. A recuperação deve ocorrer em conformidade ao disposto nas resoluções vigentes do IFMA
acerca do processo avaliativo.
Seção III: Promoção, reprovação, retenção e programações especiais de estudos

Art. 134. Nos casos de Retenção nos Cursos Técnicos, fica mantido o disposto na Resolução
Consup/IFMA N° 114/2019, onde os conselhos de classe e/ou Comissões Designadas podem deliberar a
respeito de uma promoção parcial, para que o aluno não fique afastado da escola por um módulo/série,
evitando assim a evasão.
Art. 135. Nos Cursos Técnicos, os Conselhos de Classe e/ou Comissões Designadas ao analisarem as
reprovações dos discentes, conforme dispõem o capítulo VII da Resolução Consup/IFMA N° 114/2019
devem ter como critério fundamental a excepcionalidade do desenvolvimento do ensino remoto.
Art. 136. Nos Cursos Técnicos, deverão ser realizadas Programações Especiais de Estudo,
prioritariamente, aos alunos em fase de conclusão de curso.
Art. 137. Nos Cursos Superiores, em caso de reprovações em disciplinas no período de ensino remoto, o
discente que se sentir prejudicado em virtude da excepcionalidade provocada pela pandemia da Covid19
poderá recorrer, apresentando as devidas justificativas ao Colegiado de Curso, o qual deverá deliberar,
tendo como critério fundamental a excepcionalidade do desenvolvimento do ensino remoto.
37

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
REITORIA

CAPÍTULO XI: Da reorganização de calendário e limite de cargas horárias

Art. 138. Será de responsabilidade de cada campus as adaptações nos calendários acadêmicos dos Cursos
Superiores e Técnicos para finalização do ano letivo de 2021 e ano letivo de 2022, considerando os
procedimentos previstos nestas diretrizes e as normativas institucionais e nacionais que tratam da situação
de excepcionalidade ocasionada pela pandemia Covid-19.
Art. 139. Qualquer alteração nos calendários acadêmicos dos Cursos Superiores e Técnicos deve ser
comunicada à Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis, enviando-se o novo calendário com as
retificações.
Art. 140. Os calendários acadêmicos dos Cursos Superiores e Técnicos devem ser construídos nos
respectivos setores responsáveis de cada campus, aprovados no Condir e encaminhados à Pró-Reitoria de
Ensino e Assuntos Estudantis, conforme prazos estabelecidos por esta.
Art. 141. Ao definir o planejamento do ano letivo afetado pela pandemia da COVID-19, o campus poderá
incluir os objetivos de aprendizagem não cumpridos no ano anterior, podendo ser utilizadas estratégias
como:
I.
II.
III.

possibilidade de aumentar os dias letivos do calendário escolar;
ampliação da carga horária diária;
continuidade das atividades remotas em complementação às aulas presenciais, quando houver.

Art. 142. A elaboração dos calendários acadêmicos dos Cursos Superiores e Técnicos dos campi devem
observar os seguintes critérios mínimos:
I.
conter os dias letivos condizentes com os dispositivos legais vigentes;
II.
garantir férias de docentes e discentes em mesmo período;
III.
contemplar espaços para reuniões de Conselhos de Classe (no caso dos cursos técnicos) ou
Colegiado de Curso e Núcleo Docente Estruturantes (no caso dos cursos superiores), reuniões
pedagógicas, reunião de responsáveis no caso de turmas com discentes menores;
IV.
garantir distribuição uniforme dos dias letivos entre as etapas/bimestres letivos;
V.
reservar o mínimo de 5% da carga horária para as recuperações finais. Esta porcentagem é
contabilizada fora dos dias letivos.
§1º Os campi ficam dispensados, em caráter excepcional vinculado à duração das medidas de contenção
referentes à persistência de contágio da COVID-19, da obrigatoriedade de observância do mínimo de 200
dias de efetivo trabalho escolar previstos na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), sem prejuízo
da qualidade e da garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem, desde que cumprida a carga horária
mínima estabelecida nos componentes curriculares/disciplinas que compõe os cursos, conforme
Resolução CNE/CP nº 2/2021.
§2º O período de recesso das atividades acadêmicas será definido pelos setores competentes do campus,
de acordo com a organização pedagógica, respeitando o tempo mínimo necessário para realização dos
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procedimentos acadêmicos administrativos para encerramento e abertura do período letivo, considerando
a complexidade de oferta do campus.
Art. 143. Para fins de limite de registro semanal e a necessidade de expansão para cumprimento das horas
letivas, caberá à Coordenação do Curso em articulação a chefia dos departamentos vinculados, com a
anuência da Diretoria de Ensino, estabelecer o limite semanal de horas para o registro das atividades não
presenciais e/ou presencial elaboradas para o curso, podendo ampliar a quantidade de horas diárias e
semanais.
§1º O registro de horas-aula poderá acontecer em turno diferente do qual o curso é ofertado e em
concomitância para disciplinas similares ofertadas em turmas distintas.
§2º As atividades registradas compreenderão as mais diversas proposições didático-pedagógicas, podendo
ser presenciais ou não-presenciais (síncronas ou assíncronas), sendo viabilizada a proposição de
lançamento de atividades, projetos e/ou tarefas para que o estudante os realize de acordo com sua
disponibilidade de tempo e horário.
§3º Considerando a finalização do ano/semestre, as orientações em relação ao cumprimento das ementas
no ano letivo corrente devem ser analisadas priorizando-se os conhecimentos, competências, habilidades
e atitudes prioritárias ao perfil do egresso.

CAPÍTULO XII: Da acessibilidade aos alunos com necessidades específicas

Art. 144. A organização do processo de ensino aprendizagem, no ensino remoto e no contexto do Retorno
Gradual a presencialidade, para os alunos com necessidades educacionais específicas deve levar em
consideração as orientações do NAPNE e/ou CAE e equipes pedagógicas e/ou setores equivalentes,
conforme acompanhamento realizado pela equipe do núcleo.
Art. 145. O NAPNE e/ou CAE e equipes pedagógicas e/ou setores equivalentes elaborará a relação de
alunos e as adaptações necessárias a cada caso, por curso / módulo, para que os professores tenham tempo
hábil para providenciar o material considerando as recomendações.
Art. 146. O docente definirá, com apoio da equipe multiprofissional e do NAPNE e/ou CAE e equipes
pedagógicas e/ou setores equivalentes, o planejamento das APNP´s para os alunos público da educação
especial identificando os conteúdos, metodologias, recursos, procedimentos e instrumentos avaliativos
que serão utilizados, considerando a necessidade das adaptações curriculares, avaliativas e de registro do
desempenho acadêmico.
Art. 147. O NAPNE e/ou CAE e equipes pedagógicas e/ou setores equivalentes apresentará orientações
pedagógicas para o trabalho com os alunos com necessidades específicas e realizará o devido
acompanhamento, preferencialmente em conjunto com as famílias, a fim de garantir que eles participem
das atividades dos alunos, dando o devido suporte.
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Art. 148. Os campi deverão garantir a estrutura necessária para as adaptações adequadas para o
atendimento aos discentes com Necessidades Educacionais Específicas no contexto de excepcionalidade
oriundos da pandemia da Covid-19.
Art. 149. A Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis estabelecerá os procedimentos e estratégias
educacionais a serem dispensadas aos estudantes com necessidades educacionais especificas, observando
a Política de Ações Afirmativas do IFMA (Resolução Consup/IFMA Nº 35/2019.
CAPÍTULO XIII: Assistência estudantil

Art. 150. A Política de Assistência ao Educando do IFMA é um conjunto de princípios e diretrizes que
norteia a implementação de programas para garantir o acesso, a permanência e a conclusão do curso com
qualidade pelos estudantes na perspectiva de inclusão social, formação ampliada, produção do
conhecimento e melhoria no desempenho acadêmico.
§1º Nos casos de emergências relacionadas ao aspecto psicossocial dos estudantes, o estudante ou sua
família poderão acionar a equipe de assistência estudantil através de meio de comunicação indicado pelo
campus. O profissional responsável deverá avaliar o tipo da demanda e grau de urgência para definir as
estratégias de condução do caso.
§2º Estudantes e servidores devem informar às equipes de saúde, por meio eletrônico disponibilizado
pelos campi e Reitoria, os casos confirmados de contaminação da COVID-19 e as unidades, por meio da
Coordenadoria de Assuntos Estudantis ou equivalente, devem realizar o monitoramento dos casos no
âmbito do campus.
Art. 151. No decorrer das APNP e no decorrer do retorno gradual às Atividades Pedagógicas Presenciais
devem levar em consideração as singularidades e contextos dos estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica. Para isso, devem seguir as premissas da Resolução CONSUP/IFMA Nº 36/2020 e
demais normativas da Diretoria de Assuntos Estudantis.
Art. 152. Com o objetivo de democratizar e ampliar as condições de acesso dos alunos às Atividades
Pedagógicas Não Presenciais e no decorrer do retorno gradual às Atividades Pedagógicas Presenciais, por
meio da Política de Assistência Estudantil do IFMA, deverá ser garantido, levando-se em consideração
situação de vulnerabilidade social e disponibilidade orçamentária as seguintes ações:
I.
Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos Estudantes que possui a finalidade de estender
a proteção aos estudantes do IFMA, contribuindo para garantia alimentar durante o estado de calamidade
pública causada pela covid 19;
II.
Auxílio inclusão digital que tem como objetivo disponibilizar meios necessários para o acesso do
estudante às tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) para a realização das atividades
pedagógicas.
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§1º As atividades das residências estudantis e dos restaurantes institucionais, poderão ser retomadas
observando as etapas do retorno gradual das atividades pedagógicas presenciais, respeitando as medidas
de biossegurança estabelecidas nas legislações vigentes.
CAPÍTULO XIV: Desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão presenciais

Art. 153. As atividades de ensino, pesquisa e extensão que necessitarem ser executadas presencialmente
em ambiente externo ao campus, a depender da sua natureza, deverão atender aos seguintes critérios:
I.
As propostas deverão indicar os protocolos de biossegurança, a justificativa, os dias e horários de
realização das atividades, assim como a quantidade e a distribuição de pessoas envolvidas (servidores e
alunos), obedecendo o distanciamento exigido pelas autoridades sanitárias;
II.
As propostas de atividades de ensino e extensão deverão apresentar parecer favorável do comitê
de crise local e autorização do DDE ou chefe de Departamento de Ensino/Extensão dos campi;
III.
Orienta-se que as pessoas envolvidas (servidores e alunos) nestas atividades não façam parte do
grupo de risco para COVID-19, caso participem deverão assinar termo de anuência;
IV.
As propostas devem ser elaboradas em conformidade com o formulário do Anexo IX.
Art. 154. Ficam autorizadas atividades presenciais de pós-graduação, de pesquisa e de inovação, tais
como trabalho em campo e uso de laboratórios, desde que haja anuência da diretoria geral do campus,
utilização de Equipamentos de Proteção Individuais, rodízio de pesquisadores em regime de escala,
quando for o caso, além da adoção dos protocolos de segurança recomendados nestas Diretrizes.
Parágrafo único. O diretor geral do campus poderá delegar ao setor responsável por pesquisa, pósgraduação e inovação na unidade a concessão da anuência de que trata o caput deste artigo.
Art. 155. Atividades de pesquisa, pós-graduação e inovação que possam ser executadas de forma não
presencial, deverão ser planejadas de forma a cumprir as exigências legais.
§1º Dentre as atividades de que trata o caput deste artigo, estão: reuniões de orientação, realização de
pesquisa bibliográfica, leitura de artigos científicos, análises de resultados, elaboração de relatórios e
artigos.
§2º O planejamento das atividades de que trata o caput deste artigo será de responsabilidade do orientador,
com participação obrigatória de seu(s) orientado(s).
Art. 156. Em havendo necessidade, os orientadores e bolsistas com projetos aprovados e classificados no
âmbito do PIBIC poderão iniciar suas atividades de pesquisa de forma remota e, em casos específicos, de
forma presencial, observadas as seguintes condições:
I.
será facultada aos pesquisadores a execução de suas pesquisas de forma presencial, desde que seja
autorizada pela diretoria geral e pela chefia de pesquisa da unidade a que pertençam, observando as
práticas sanitárias preventivas contra a contaminação pela Covid-19;
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II.
na impossibilidade de execução da pesquisa de forma presencial, e havendo prejuízos irreversíveis
aos experimentos ou atividades programadas, o orientador deverá comunicar tal fato ao comitê científico
de pesquisa e inovação por meio do e-mail cic.prpgi@ifma.edu.br;
III.
o orientador poderá solicitar, via processo, mediante justificativa, adequações no plano de trabalho
aprovado, com o fim de garantir a continuidade do projeto;
IV.
os pagamentos das bolsas, vinculadas ao programa citado, serão realizados normalmente conforme
as disposições do respectivo edital, desde que as atividades estejam sendo desenvolvidas ou justificadas
por meio do orientador do projeto.
Art. 157. Desde que solicitado pelo orientador do projeto, com as devidas justificativas, os prazos
específicos definidos nos editais de PIBIC ou PIBITI para a entrega de resumo expandido e/ou relatório
final no SUAP poderão ser prorrogados pela Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PRPGI).
§1º A prorrogação de prazo de que trata o caput deste artigo somente poderá ser concedido se o fato
causador estiver se dado em virtude de interrupção ou atraso das atividades em decorrência da pandemia
da Covid-19.
§2º A prorrogação de que trata o item anterior não implicará pagamento de valores adicionais aos
bolsistas.
§3º Na situação em que os resultados esperados para o projeto não tenham sido alcançados, os bolsistas,
por meio de seus orientadores, deverão entregar relatório técnico final, além do resumo expandido.
Art. 158 Nos cursos de pós-graduação lato sensu e nos programas de pós-graduação stricto sensu,
atividades de atendimento aos discentes, realização de defesas e qualificações, orientações de
escritas/estudos/pesquisas, oferta de disciplinas obrigatórias e/ou eletivas, incluindo as disciplinas de
férias, poderão ser desenvolvidas de forma não presencial, obedecidas a natureza e a especificidades de
cada ação e programa, e as normas vigentes.
Parágrafo único. Os cursos e programas de pós-graduação que desenvolverem atividades nos modos do
caput deste artigo deverão elaborar um Plano de Atividades Acadêmicas para o período letivo e
encaminhá-lo, mediante ofício, ao setor responsável pela pós-graduação no respectivo campus, no prazo
máximo de 7 (sete) dias após o início das atividades acadêmicas.
Art. 159. As atividades de intercâmbios de pesquisa científica e aplicada, nacionais e internacionais,
poderão ser retomadas, desde que:
I.
façam parte de acordo de cooperação entre o IFMA e as instituições parceiras e sejam objetos de
editais da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI);
II.
sejam atendidos os protocolos de segurança definidos nesta Portaria, assim como os dos estados
ou países de destinos;
III.
as instituições parceiras já estejam com atividades de trabalho restabelecidas e oficializem a
possibilidade de receberem os alunos do IFMA em segurança.
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Art. 160. Ficam autorizadas as atividades de intercâmbio internacional de pesquisa científica e aplicada
para estudantes contemplados em editais PRPGI, mas que tiveram suas viagens adiadas em função da
declaração da pandemia de Covid-19.
§1º A PRPGI fará as tratativas com o Instituto Politécnico de Porto, em Portugal, assim como o
acompanhamento e as orientações dos intercambistas pesquisadores, a fim de que se efetivem as
atividades de que trata o caput deste artigo.
§2º Somente poderão dar seguimento às atividades de que trata o caput deste artigo os contemplados que
ainda estejam regularmente matriculados em cursos de graduação do IFMA.
§3º Somente poderão dar seguimento às atividades de que trata o caput deste artigo, estudantes que
estejam imunizados contra a Covid-19 e cumpram com todos os protocolos exigidos no Brasil e em
Portugal para a mobilidade.
TÍTULO V: GESTÃO DE PESSOAS NO CONTEXTO DO RETORNO ÀS ATIVIDADES
PRESENCIAIS

Art. 161. O retorno dos servidores será gradual, previsível, seguro, responsável e alinhado às orientações
ao retorno gradual das atividades pedagógicas presenciais do IFMA;
Art. 162. As diretrizes para retorno, conforme tabela de controle das atividades por fase (Anexo XI), para
os servidores, são:
I.
Restrição total (Fase 0): O Dirigente do campus/Reitoria deve adotar prioritariamente o regime de
trabalho remoto, sendo autorizado presencialmente apenas o desenvolvimento das atividades
administrativas essenciais, que só podem ser realizadas de forma presencial, considerando a necessidade
e relevância das ações, respeitadas as medidas de segurança e protocolos institucionais de prevenção.
II.
1ª Fase: O Dirigente do campus/Reitoria poderá permitir o retorno parcial e gradual dos servidores
em até 30% do limite máximo de sua capacidade física;
III.
2ª Fase: O Dirigente do campus/Reitoria poderá permitir o retorno parcial e gradual dos servidores
em até 60% do limite máximo de sua capacidade física;
IV.
3ª Fase: O Dirigente do campus/Reitoria poderá permitir o retorno parcial e gradual dos servidores
em até 90% do limite máximo de sua capacidade física;
V.
4ª Fase: O Dirigente do campus/Reitoria poderá permitir o retorno presencial de todos os
servidores, observando-se as normas de segurança.
Art. 163. Deverão exercer suas atribuições prioritariamente em trabalho remoto aqueles servidores/as
enquadrados/as no disposto do art. 7º da IN nº 109/2020/ME e suas alterações até ulterior decisão
contraria.
Art. 164. A qualquer tempo, de acordo com a necessidade de serviço, poderá ser solicitado aos servidores
em trabalho remoto, nos termos dessas diretrizes, que realizem o trabalho em modo presencial.
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Art. 165. Se houver necessidade de fechamento de campus e/ou Reitoria ou ampliação do distanciamento
social, poderá ser ampliado o regime de trabalho remoto.
Art. 166. O registro de frequência deverá ser realizado:
I - Através dos instrumentos utilizados antes da pandemia para os períodos de trabalho presencial; e
II - Através dos instrumentos estabelecidos na Portaria nº 1.298, de 30 de março de 2020 e suas alterações
para os períodos de trabalho remoto.
Art. 167. Deverá ter a frequência abonada, utilizando-se o código 00388 (Afastamento COVID), o/a
servidor/a que, em razão da natureza das atividades desempenhadas, não puder executar suas atribuições
remotamente, caso haja o fechamento do campus/Reitoria.
Art. 168. O disposto nesta Portaria aplica-se também a servidores temporários e a estagiários.
Art. 169. Caberá aos/às diretores/as-gerais dos campi e ao Reitor, em conjunto com as unidades de Gestão
de Pessoas, assegurar a preservação e o funcionamento das atividades, utilizando-se com razoabilidade os
instrumentos previstos nesta Portaria, a fim de assegurar a continuidade da prestação do serviço público.
TÍTULO VI: DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 170. No planejamento das Atividades Pedagógicas não Presenciais no âmbito dos cursos da
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA devem ser consideradas as singularidades e
especificidades desses estudantes, com apoio das equipes pedagógicas, na escolha de metodologias e
recursos digitais, assim como, deve-se considerar também as especificidades da comunidade indígena e
comunidades tradicionais quilombolas.
Art. 171. O retorno à presencialidade das atividades de pesquisa e extensão seguirão orientação das
Chefias dos seus respectivos Departamentos e Pró-reitorias, observando-se todo o protocolo sanitário
contido no Plano de Retorno dos campi contra a contaminação pela COVID-19, assim como, as
orientações estabelecidas pelo Comitê de Crise do IFMA, quanto ao uso coletivo dos espaços físicos da
unidade a que pertençam e as metodologias de sua aplicação.
Art. 172. Estas diretrizes entram em vigor na data de sua assinatura e vigorarão até ulterior deliberação.
Art. 173. Caberá à Diretoria de Gestão da Tecnologia e Informação (DIGTI) realizar nos Sistemas
Acadêmicos às adaptações necessárias para o atendimento ao disposto neste documento no decorrer de
todo o período de vigência destas Diretrizes frente a excepcionalidade ocasionada pela pandemia Covid19.
Parágrafo único. À DIGTI caberá ainda garantir formação adequada aos DRCA e/ou setores equivalentes
dos campi para a execução correta das adaptações.
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Art. 174. Será disponibilizada pela Prenae aos docentes e técnicos administrativos vinculados ao ensino
uma trilha formativa com temáticas acerca do contexto das Atividades Pedagógicas não presenciais e do
Retorno às Atividades Pedagógicas Presenciais.
Art. 175. O Plano de Retorno Gradual da Reitoria deve observar o disposto nestas diretrizes no que
couber.
Art. 176. Os casos omissos e orientações necessárias para aplicação destas diretrizes serão dirimidos pelas
Pró-Reitorias conforme natureza.
Art. 177. Compõem essas diretrizes os seguintes anexos:
I. Guia de Estudos;
II. Sugestões de Perguntas;
III. Termo de Ciência e Responsabilidade para realização de atividades presenciais na vigência da
pandemia da COVID-19;
IV. Termo de autorização de estágio presencial para menores;
V. Termo de responsabilidade para estágio presencial;
VI. Termos e declarações de autorização para uso de imagem e voz;
VII. Fluxo de acompanhamento de frequência dos estudantes;
VIII. Plano Especial de Estudos;
IX. Autorização para realização de atividades presenciais externas ao campus;
X. Sugestões de Protocolos Pedagógicos para organização de atividades presenciais;
XI. Indicadores, diretrizes e estratégias de mitigação para as fases do plano de retorno;
XII. Grupo de risco, coabitação e servidores com filhos e idade escolar
XIII. Questionário de verificação de sintomas;
XIV. Sinais e sintomas da COVID-19;
XV. Protocolos de quarentena e orientações para condutas em casos suspeitos, confirmados e contatos da
COVID-19;
XVI. Orientações para o monitoramento de casos da COVID-19;
XVII. Plano de Trabalho de Recuperação.
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ANEXO I: Guia de Estudos
1.
Identificação
Estudante:
Curso:
Docente:
Pontuação máxima:
Carga horária:
Conteúdo:

Turma:
Data de envio do professor:
Data de devolução do aluno:

2.
Texto de apresentação e orientação inicial
[Aqui o professor comunicará de forma clara e objetiva do que se trata a atividade, porque ela é
importante e o que o aluno irá fazer. Use uma linguagem leve, adequada ao nível na turma e coloquial
que proporcione uma fluidez maior na leitura, no estilo que você explicaria a atividade oralmente em
sala.]
3.
Objetivos da aprendizagem: Ao final dessa atividade você será capaz de:
[Aqui o professor irá usar verbos de ação para indicar o que o aluno será capaz de realizar ao final, o
que ele aprenderá.]
4.
Tarefas
[A tarefa deve estar de acordo com o objetivo definido. É importante que o enunciado da tarefa seja
escrito de forma clara. Relacione cada tarefa a um objetivo. Aqui precisa ficar bem detalhado o que o
aluno irá fazer, o passo-a-passo.]
5.
Material de apoio
[Todo e qualquer material de pesquisa e/ou necessários para o aluno tenha o embasamento necessário]
6.
Observações do docente
[Registre aqui qualquer informação adicional que você julgar necessária.]
7.
Observações do estudante
[Registre aqui qualquer informação adicional que você julgar necessária.]
8.
Referências
[Bibliografias utilizadas]

Observação: Todos os itens são obrigatórios.
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ANEXO II: Sugestões de Perguntas
1. Nome completo
2. E-mail
3. Você pertence a qual categoria?
• Estudante
• Pais/responsáveis
• Docente
• Técnico Administrativo
• Terceirizado
4. Se for estudante ou pai/responsável, responda, conforme o curso que você ou seu filho faz: (o
campus pode colocar as opções para marcar)
• Curso: ______________
• Turno:_________________
• Módulo/ano: _______________
5. Leia atentamente e marque o grupo ou situação específica de grupo de risco que pertence (Marque
todas as que se aplicam a você).
• NÃO PERTENÇO AO GRUPO DE RISCO
• Hipertensão Arterial
• Diabetes
• Idoso (idade igual ou superior a 60 anos)
• Problema Respiratório Crônico
• Pneumopatias graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, asma moderada/grave,
DPOC)
• Doença Renal Crônica
• Gestante/puérpera (até 45 dias pós-parto)
• Obesidade
• Fumante
• Doença Cardíaca - Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados,
revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada) e
miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica);
• Imunodepressão e imunossupressão;
• Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;
• Neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele);
• Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia
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6. Em relação a vacinação contra a Covid-19 qual a sua condição atual?
• Já estou com a vacinação completa.
• Tomei apenas a 1ª dose.
• Ainda não vacinei, mas vou vacinar.
• Não me vacinei e nem vou me vacinar.
7. Você compartilha moradia com quantas pessoas?
• Moro sozinho (a)
• 1 a 3 pessoas
• 4 a 6 pessoas
• Mais de 6 pessoas
8. Você compartilha moradia com alguém que pertença ao grupo de risco para COVID-19?
• Sim
• Não
9. Como você se locomove para ir ao campus? Marque todas as opções que você usa.
• Veículo particular
• Ônibus
• Uber ou taxi
• Barco
• Ferry
• Van
• A pé
• Outros (especifique) _________
10. Você possui filho em idade escolar?
• Sim
quantos? ____ idades ______
• Não
11. Você possui acesso à internet?
• Sim
• Não
12. Como você classificaria sua internet?
• Suficiente para minhas necessidades, incluindo as demandas atuais oriunda das Atividades
Pedagógicas não presencial.
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•
•

Insuficiente para minhas necessidades, incluindo as demandas atuais Atividades Pedagógicas
não presencial.
Outra (especifique) ___________

13. Como você avalia o seu bem-estar mental diante do atual contexto e das medidas de
distanciamento social?
• Ótimo
• Bom
• Regular
• Ruim
• Péssimo
• Prefiro não responder
14. Você perdeu algum ente querido, familiar ou amigo para a COVID-19?
• Sim
• Não
15. Você apresentou algum tipo de mudança comportamental com o regime de quarentena e/ou
medidas de isolamento social? (Marque todas que se aplicam)
• Não houve mudanças no meu comportamento
• Sinto alterações do apetite (falta de apetite ou apetite em excesso)
• Sinto alterações no sono (insônia, dificuldade para dormir ou sono em excesso, pesadelos
recorrentes)
• Não consigo fazer minhas atividades, com sensação frequente de solidão, apatia e tristeza
• Tenho me percebido irritado(a) frequentemente
• Tenho tido conflitos interpessoais recorrentes
• Tenho pensamentos recorrentes relacionados à morte e ao morrer
• Outros
• Prefiro não responder
16. Como você avalia sua condição em relação aos estudos durante a pandemia até a atualidade?
(Marque todas que se aplicam) – somente para estudantes, se pais/responsáveis – responda em
relação ao seu filho
• Percebo que tenho apresentado MAIS dificuldades de aprendizagem.
• Percebo que tenho apresentado MENOS dificuldades de aprendizagem.
• Não percebo alteração da minha condição de aprendizagem.
• Minha concentração para os estudos DIMINUIU.
• Minha concentração para os estudos AUMENTOU.
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•
•

Minha vontade de estudar DIMINUIU.
Minha vontade de estudar AUMENTOU.

17. Como você avalia sua condição em relação ao trabalho durante a pandemia até a atualidade?
(Marque todas que se aplicam) – somente para servidores (docente, técnico administrativo e
terceirizados)
• Percebo que tenho apresentado MAIS dificuldades em executar as demandas de trabalho.
• Percebo que tenho apresentado MENOS dificuldades em executar as demandas de trabalho.
• Não percebo alteração nem para MAIS e nem para MENOS na execução das demandas de
trabalho.
• Minha concentração para execução das demandas de trabalho DIMINUIU.
• Minha concentração para execução das demandas de trabalho AUMENTOU.
• Outros
• Prefiro não responder
18. O que mais te preocupa diante do retorno às Atividades Pedagógicas Presencias? (Marque todas
que se aplicam):
• Não tenho nenhuma preocupação.
• A probabilidade de contágio da Covid-19.
• A readaptação ao estudo presencial.
• Não ter suporte financeiro para me manter na escola.
• As dificuldades de adaptação com Atividades Pedagógicas Presencias e não presenciais ao
mesmo tempo
• Outros
19. Quanto ao retorno às Atividades Pedagógicas Presenciais, marque o cenário que você considera
mais seguro para você.
• Retorno de todas as turmas com todos os estudantes presencialmente ao mesmo tempo.
• Retorno gradual das turmas com alternância de Atividades Pedagógicas Presencias e não
presencias.
20. Enumere de 1 a 5, por ordem de importância, as condições para o retorno seguro às Atividades
Pedagógicas Presenciais apresentadas abaixo, onde 1 seria a mais importante até a 5.
• Protocolo sanitário com execução adequada.
• Formação para servidores e estudantes quanto aos procedimentos de ensino e os protocolos de
biossegurança.
• Acolhimento emocional a toda comunidade escolar.
• Condições físicas adequadas no campus.
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•

Monitoramento constante das ações após o retorno para garantir a execução adequada de todos os
procedimentos de biossegurança necessários

21. Descreva outras condições para o retorno seguro às Atividades Pedagógicas Presenciais que você
considera importantes e não foram mencionadas na questão anterior.
_____________________________________________
22. Você se considera preparado para o retorno às Atividades Pedagógicas Presenciais?
( ) sim
( ) não
23. Explique sua resposta na pergunta anterior: Por que você se considera preparado ou não preparado
para o retorno às Atividades Pedagógicas Presenciais?
______________________________________________________________
24. Você tem alguma dúvida ou sugestão sobre o retorno às Atividades Pedagógicas Presenciais?
Especifique qual (is):
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ANEXO III: Termo de Ciência e Responsabilidade para realização de atividades presenciais na
vigência da pandemia da COVID-19
INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO
campus XXXXX

DADOS DO ESTUDANTE
Nome completo:
Curso:
Matrícula:

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL (caso menor de 18 anos)
Nome completo:
Grau de parentesco:
RG ou CPF:

CONTATOS
Telefone fixo:
Celular/WhatsApp:
E-mail:

DECLARO que estou ciente que os responsáveis legais pelo estudante podem optar pela continuidade no
regime de atividades não presenciais ou remotas, quando a instituição/rede oferecer, mediante a assinatura
de termo de responsabilidade junto à instituição de ensino na qual o estudante está matriculado. Caso haja
mudança de regime de atendimento, os responsáveis legais deverão comunicar a instituição de ensino com
7 dias de antecedência, para haver o enquadramento no novo regime de atendimento.
DECLARO ter ciência das medidas preventivas de comportamento e proteção para realização de
atividades presenciais em espaços físicos do IFMA na vigência da pandemia pela COVID-19 e me
comprometo a cumprir o Protocolo de Biossegurança do IFMA.
DECLARO, a fim de se mitigar os riscos de transmissão do vírus, caso opte pelo retorno às atividades
presenciais, responsabilizar-me pela adoção das seguintes medidas: (1) lavar as mãos com água e sabão
ou utilizar solução de álcool em gel 70%, disponibilizado pelo IFMA, constantemente; (2) manter o
distanciamento social estipulado nos protocolos sanitários; (3) evitar aglomerações; (4) utilizar
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equipamentos de proteção individual, em especial a máscara facial adequada ao ambiente; (5) não tocar a
face com as mãos; (6) realizar desinfecção de materiais e equipamentos com álcool 70%; (7) manter os
ambientes bem ventilados; (8) evitar contato físico como apertos de mãos e abraços.
DECLARO ainda ter recebido informações sobre as medidas de proteção necessárias, sobre o uso de
equipamentos de proteção individual e declaro que seguirei as recomendações de Biossegurança do IFMA
e das orientações especificas para o campus onde será desenvolvida a atividade presencial da qual
participarei.
DECLARO que gozo de boa saúde e não apresento condições de vulnerabilidade que representem risco
aumentado em caso de COVID-19.
DECLARO que fui esclarecido que em caso de situação de risco aumentado para a COVID-19 devo
comunicar ao responsável pelo setor para receber orientações adequadas e não frequentar os espaços do
IFMA na vigência da pandemia.
DECLARO estar ciente de que na presença de qualquer sintoma relacionado à COVID-19, em mim ou
em contatos próximos, devo comunicar imediatamente ao responsável pelo setor e não devo frequentar os
espaços do IFMA.

( ) DECLARO que o estudante NÃO FREQUENTARÁ as atividades presenciais e estou ciente das
obrigações em relação ao cumprimento das atividades, por meio remoto.
( ) DECLARO que o estudante possui interesse em RETORNAR ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS,
conforme cronograma de retorno gradativo informado pelo campus.

(Local), ______de ______________ de 2021.

_________________________________________________
Assinatura do estudante ou do Responsável (caso menor de 18 anos)
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ANEXO IV: Termo de autorização de estágio presencial para menores
Eu______________________________________,responsável
pelo
estudante
_________________________________________________, da turma ______________, autorizo este a
participar de estágio curricular presencial em espaço indicado pelo IFMA.
Declaro ainda que tenho ciência que:
⚫
a prática de estágio presencial somente poderá ser realizada em estabelecimentos autorizados a
funcionar regularmente, conforme decretos federais, estaduais e/ou municipais, sendo que, o IFMA deverá
solicitar da empresa concedente de estágio uma declaração de que está autorizada a funcionar
regularmente;
⚫
a prática de estágio presencial deverá seguir as orientações da OMS de prevenção à COVID-19 e
as normativas institucionais, em especial a Portaria IFMA nº 2.934, de 10 de julho de 2020;
⚫
será de responsabilidade do supervisor de estágio da concedente (local do estágio) instruir e
acompanhar o estagiário quanto às medidas de prevenção, controle e à utilização dos Equipamentos de
Proteção Individuais (EPIs) referentes à COVID-19 e de execução da prática de estágio;
⚫
o estagiário é obrigado a seguir todas as recomendações das medidas de segurança adotadas pela
concedente (local do estágio);
⚫
o supervisor de estágio da concedente (local do estágio) deverá comunicar imediatamente ao setor
de estágio do campus toda e qualquer ocorrência relativa à COVID-19 para tomada de decisão do IFMA
quanto à permanência ou não dos estagiários no campo de estágio, mediante conhecimento e concordância
de seus responsáveis;
●
o acompanhamento e a avaliação do Estágio Supervisionado serão feitos pelo Professor Orientador
do IFMA e pelo Supervisor de Estágio designado pela parte concedente, obedecendo às Normas de
Estágio Supervisionado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA;
●
este Termo de autorização tem validade para todo o período que perdurar o estágio presencial no
contexto da pandemia da Covid - 19.
_______________, _______de__________________de 20___.

__________________________________________
Assinatura do responsável
Para facilitar o nosso contato, sempre que necessário, registre aqui seu número
de telefone fixo/celular:_____________/__________________
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ANEXO V: Termo de responsabilidade para estágio presencial
Eu,____________________________________________________________________RG__________
____________
nascido(a)
em
____/____/__________,
CPF
____________________________, matriculado(a) no _____ período, no ___ semestre de 20___, do
Curso de ___________do IFMA campus __________, ciente quanto à existência da pandemia declarada
pela OMS (Organização Mundial de Saúde), da situação de emergência de saúde pública decorrente do
Novo Coronavírus (COVID-19) e das consequências em relação a minha formação e antecipação de
colação de grau e demais responsabilidades, declaro para todos os efeitos e fins que:
( ) Tenho conhecimento a respeito das medidas de prevenção e cuidados necessários para evitar o contágio
do Novo Coronavírus (COVID-19) e de outras doenças contagiosas nos ambientes de estágios.
( ) Tenho plenas condições físicas e mentais de exercer as atividades de estágio junto às concedentes, não
me incluo no grupo de risco para COVID-19 (*), motivo pelo qual manifesto a minha opção de
continuar/iniciar com as minhas atividades de estagiário e declaro que faço e farei uso regular dos
equipamentos de proteção individual e coletiva, ciente de que são necessários para a minha proteção,
conforme preconizado pelo IFMA e pela supervisão de estágios e estou ciente dos riscos, sendo que, em
caso de não haver equipamento ou material de proteção e segurança, deverei suspender imediatamente o
prosseguimento das minhas atividades de estágio, devendo comunicar formalmente tal situação ao
supervisor de estágio e à coordenação do curso, a quem compete tomar as providências cabíveis.
_____________________, MA ,____ de _____________________ de 2020.
___________________________________
Assinatura do (a) Estudante

___________________________________
Assinatura do Coordenador do Curso

___________________________________
___________________________________
Assinatura do (a) Supervisor de Estágio (a) do IFMA
Assinatura do Responsável Legal da Concedente
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ANEXO VI: Termos de autorização para uso de imagem e voz

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE IMAGEM/VOZ DE DOCENTE EM
AMBIENTE VIRTUAL DE ESTUDOS ADOTADO PELO IFMA
Eu,_______________________, docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão, campus __________________, SIAPE Nº _________, autorizo a divulgação da minha
imagem/voz nos ambientes virtuais de estudos adotados por esta Instituição.
Declaro ainda que tenho ciência que:
●
A imagem e a voz serão captadas durante as aulas que ministrarei, nas formas adotadas pelo
campus, e que estas serão gravadas por mim ou por um servidor designado pela Instituição;
●
As aulas serão disponibilizadas em ambiente virtual de estudos adotado pelo IFMA com o objetivo
exclusivo de proporcionar aos estudantes acesso aos conteúdos de aulas ministradas;
●
A divulgação das minhas aulas fica restrita ao ambiente virtual adotado pela Instituição, onde só
terão acesso os servidores e estudantes vinculados ao IFMA;
●
As aulas não poderão ser gravadas por pessoas não autorizadas pela Instituição;
●
As aulas gravadas não poderão ser usadas para objetivos diferentes dos estipulados neste Termo;
Esta Declaração tem validade por tempo indeterminado até que eu manifeste decisão em contrário.
Data ____/____/____

Assinatura eletrônica
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DECLARAÇÃO DE NÃO AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE IMAGEM/VOZ
DOCENTE EM AMBIENTE VIRTUAL DE ESTUDOS ADOTADO PELO IFMA
Eu,_______________________, docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão, campus __________________, SIAPE Nº _________, NÃO autorizo a divulgação da minha
imagem/voz nos ambientes virtuais de estudos adotados por esta Instituição.
Declaro ainda que tenho ciência que devo utilizar uma ou mais das opções abaixo, para garantir aos
estudantes o acesso aos conteúdos por mim ministrados:
●
Ao ministrar aulas síncronas, desabilitar o uso da câmera;
●
Gravar podcasts;
●
Produzir slides narrados;
●
Disponibilizar videoaulas da internet (desde que tenham permissão para serem veiculadas e que
seja dada preferência aos materiais educacionais com licença aberta);
●
Uma alternativa pedagogicamente viável que garanta ao estudante o acesso ao conteúdo
ministrado.
Esta Declaração tem validade por tempo indeterminado até que eu manifeste decisão em contrário.
Data ____/____/____
Assinatura eletrônica
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE IMAGEM E VOZ DE ESTUDANTE
EM AMBIENTE VIRTUAL DE ESTUDOS ADOTADO PELO IFMA
Eu,________________________________ estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão, autorizo a divulgação de minha imagem e/ou voz no ambiente virtual de estudos
adotado por esta Instituição.
Declaro ainda que tenho ciência que:
● a minha imagem e/ou voz será capturada durante as aulas que assistirei de forma online sempre
que eu ligar minha câmera e sempre que eu falar, podendo ainda serem capturadas durantes
Atividades Pedagógicas Presenciais no contexto da pandemia da Covid-19;
● as aulas serão gravadas pelo docente ou servidor designado pela Instituição e disponibilizadas
exclusivamente em ambiente virtual de estudos adotado pelo IFMA com o objetivo exclusivo de
proporcionar aos estudantes acesso aos conteúdos de aulas ministradas;
● a divulgação das aulas fica restrita ao ambiente virtual adotado pelo IFMA, onde só terão acesso
os servidores e estudantes vinculados à Instituição;
● as aulas não poderão ser gravadas por pessoas não autorizadas pela Instituição;
● as aulas gravadas não poderão ser usadas para objetivos diferentes dos estipulados neste Termo;
Este termo tem validade por tempo indeterminado até que eu manifeste decisão em contrário.
Deste modo, declaro que li e
( ) CONCORDO com o disposto neste Termo.
( ) NÃO CONCORDO com o disposto neste Termo.
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DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE IMAGEM/VOZ DE
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL DE ESTUDOS
ADOTADO PELO IFMA
Eu ______________________________________ , servidor (a) do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus _____________________ SIAPE Nº ______________,
autorizo a divulgação da minha imagem/voz nos ambientes virtuais de estudos adotados por esta
Instituição.
Declaro ainda que tenho ciência que:
●
Este termo se refere exclusivamente à gravação de imagem/voz nas Atividades Pedagógicas
realizadas por esta Instituição de ensino e sua divulgação no ambiente virtual de estudos adotado por ela.
●
A imagem e a voz serão captadas durante a minha participação nas gravações das Atividades
Pedagógicas e serão divulgadas pelo servidor responsável pela atividade ou outro designado pela
Instituição;
●
Estas gravações serão disponibilizadas em ambiente virtual de estudos adotado pelo IFMA com o
objetivo exclusivo de proporcionar aos estudantes acesso aos conteúdos ministrados;
●
A divulgação dessas gravações fica restrita ao ambiente virtual adotado pela Instituição, onde só
terão acesso os servidores e estudantes vinculados ao IFMA;
●
As gravações não poderão ser realizadas por pessoas não autorizadas pela Instituição;
●
As gravações não poderão ser usadas para objetivos diferentes dos estipulados neste Termo.
Esta Declaração tem validade por tempo indeterminado até que eu manifeste decisão em contrário.
Data ____/____/____
Assinatura eletrônica
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DECLARAÇÃO DE NÃO AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM/VOZ PARA SERVIDOR TÉCNICO
ADMINISTRATIVO EM AMBIENTE VIRTUAL DE ESTUDOS ADOTADO PELO IFMA
Eu, ________________________________________, servidor(a) do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus ________________________, SIAPE Nº ______________
NÃO autorizo a divulgação da minha imagem nos ambientes virtuais de estudos adotados por essa
Instituição.
Declaro ainda que tenho ciência que:
●
Este termo se refere exclusivamente à gravação de imagem e de voz nas Atividades Pedagógicas
realizadas por essa Instituição de ensino e sua divulgação no ambiente virtual de estudos adotado por ela;
●
Ao me fazer presente em uma atividade que estiver sendo gravada, devo permanecer com minha
câmera e microfone desligados para que minha imagem/voz não seja(m) gravada(s);
●
Caso haja necessidade de me manifestar durante uma Atividade Pedagógica, esta parte deverá ser
retirada da gravação antes de sua divulgação no ambiente virtual escolhido pelo IFMA.
Esta Declaração tem validade por tempo indeterminado até que eu manifeste decisão em contrário.

Data ____/____/____
Assinatura eletrônica
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ANEXO VII: Fluxo de acompanhamento de frequência dos estudantes
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ANEXO VIII: Plano Especial de Estudos
APRESENTAÇÃO: Este anexo contém instruções para a construção, o acompanhamento e a execução
do Plano Especial de Estudos que poderá ser ofertado aos estudantes do Ensino Técnico e Superior no
contexto da pandemia da Covid-19 nos componentes curriculares ofertados enquanto perdurar a validade
da presente Resolução, em conformidade à previsão e normas estabelecidas nesta.
1. DAS ETAPAS DO PLANO ESPECIAL DE ESTUDOS
O Plano Especial de Estudos deve ser organizado seguindo as seguintes etapas:
a. Deliberação no âmbito do Conselho de Classe (Cursos Técnicos) ou Colegiado de Curso (Cursos
Superiores) ou Comissão designada, na forma do disposto nesta resolução, sobre quais
componentes curriculares o estudante terá direito ao Plano Especial de Estudos;
b. Definição dos docentes que oferecerão o Plano Especial de Estudo e qual servidor do Setor
Pedagógico fará o acompanhamento de sua execução;
c. Termo de compromisso assinado pelo estudante ou Representante Legal (em caso de menor)
contendo as informações acerca do Plano Especial de Estudos;
d. Elaboração pelo docente do planejamento das atividades a serem realizadas durante a execução do
Plano Especial de Estudos;
e. Execução do Plano Especial de Estudos;
f. Finalização das atividades do Plano Especial de Estudos pelo docente com o lançamento das
frequências e notas dos estudantes envolvidos no processo;
g. Composição do dossiê em conformidade com o disposto no item 3 deste anexo.
2. DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO PLANO ESPECIAL DE ESTUDOS
2.1 No planejamento das atividades deverá constar:
a. Identificação (nome do curso, nome do componente curricular, carga horária, período letivo, nome
do professor e do (s) estudante (s) que participará (ão) do plano;
b. Objetivos a serem alcançados pelos estudantes;
c. Conteúdos;
d. Metodologia;
e. Recursos;
f. Avaliação;
g. Referências;
h. Cronograma de aulas online ou presencial (conforme o caso);
i. Cronograma de entrega das atividades a serem realizadas pelo estudante.
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2.2 A quantidade de aulas e de atividades (prevista nas alíneas “h” e “i”) a serem realizadas no plano
serão definidas pelo docente em consonância com as orientações do setor pedagógico ou setor
equivalente, levando em consideração o contexto em que se encontra o estudante e de forma a
garantir as condições mínimas para o alcance dos objetivos de aprendizagem do componente
curricular em questão.
2.3 O planejamento das atividades deverá ser validado no setor pedagógico ou equivalente, contendo
ainda a assinatura do referido setor, do docente da disciplina e do Coordenador do Curso.
3. DO REGISTRO DO PLANO ESPECIAL DE ESTUDOS
3.1 O Coordenador do Curso, ou equivalente, deverá organizar um dossiê contendo o descrito a
seguir para fins de registros da existência e execução do Plano Especial de Estudos.
a. Ata da reunião do Conselho de Classe (Cursos Técnicos) ou Colegiado de Curso (Cursos
Superiores) ou Comissão designada que deliberou sobre o Plano Especial de Estudos;
b. Termo de compromisso assinado pelo estudante ou Representante Legal (em caso de
menor) contendo as informações acerca do Plano Especial de Estudos;
c. Planejamento das atividades do Plano Especial de Estudos, na forma do subitem 2.1 e suas
alíneas.
d. Relatório das ações executadas com especificação do alcance dos objetivos, dificuldades e
descrição das ocorrências não previstas no Planejamento.
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ANEXO IX: Autorização para realização de atividades presenciais externas ao campus
1. Encaminha-se a solicitação de realização de atividades presenciais em ambiente externo ao
campus ____________ para anuência do Comitê de Crise Local e autorização da Direção de
Desenvolvimento
Educacional
ou
equivalente
ou
chefe
de
Departamento
_____________________.
2. Declaro que nenhum dos participantes faz parte dos grupos de risco para COVID-19.
Atividade:

( ) Ensino

( ) Pesquisa

( ) Extensão

campus:
Servidores
responsáveis
pela
atividade:
Nome do projeto ou disciplina:
Nome,
matrícula,
data
de
nascimento
e
telefone
dos
estudantes que participarão das
atividades
Local de realização da atividade
Dias e horários de realização das
atividades
Descrição dos protocolos de biossegurança necessários para a realização das atividades
Descrição da atividade
Justificativa
Objetivos a serem alcançados

__________, ___ de ______________ de 20____.
____________________________
Assinatura do servidor responsável pelo projeto ou disciplina

Parecer do Comitê de Crise campus ________________:

_____________________________
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Assinatura do presidente do Comitê de Crise Local/campus ____________
Autorização do Diretor de Desenvolvimento Educacional ou Chefe de Departamento de
Ensino/Pesquisa/Extensão _____________:

______________________________
Assinatura do Diretor de Desenvolvimento Educacional ou Chefe de Departamento de
Ensino/Pesquisa/Extensão ____________
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ANEXO X: Sugestões de Protocolos Pedagógicos para organização de atividades presenciais

Abaixo apresentaremos sugestões de protocolos pedagógicos e recomendações para organização
das atividades presenciais.

1.1. Práticas Pedagógicas (Ensino, Pesquisa e Extensão)
a)
Considerar que a situação que vivemos e as especificidades de cada contexto exigem flexibilidade
e adequação na organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades pedagógicas;
b)
Priorizar componentes curriculares que podem ser realizados com atividades não presenciais ou
com concomitância de atividades presenciais e remotas, o que reduzirá a quantidade de pessoas no
campus;
c)
Elaborar atividades de intervenção relacionadas ao acolhimento emocional dos alunos, a serem
realizadas de forma conjunta e compartilhada pela gestão do campus, coordenadores de curso, docentes e
servidores técnico-administrativos em educação;
d)
Realizar avaliações diagnósticas do nível de aprendizado dos alunos assim que houver o retorno
das atividades presenciais a serem efetivadas em todos os componentes curriculares, seguido de
planejamento de revisão dos conteúdos trabalhados durante o período de Atividade Pedagógicas não
Presenciais;
e)
Realizar acompanhamento frequente do nível de aprendizado dos alunos, tendo em vista que a
avaliação é compreendida como processual;
f)
Disponibilizar e planejar as atividades pedagógicas a serem realizadas, preferencialmente, de
forma individual por aluno, ou em pequenos grupos que possam se organizar para a realização das
atividades propostas de forma remota/virtual;
g)
Sempre que possível, a via digital para todos os procedimentos administrativos e escolares
relativos à manutenção das aulas, evitando assim, a entrega de materiais físicos para os alunos, tais como:
avaliações, folhas impressas, dentre outros;
h)
Priorizar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que,
pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação;
i)

Disponibilizar de material individual necessário para cada atividade.

1.2. Aulas em laboratórios
a)
Deverá ser considerado a possibilidade de disponibilizar os laboratórios de informática para acesso
de estudantes que não tiveram acesso à internet;
b)

Priorizar o uso dos laboratórios para atividades de ensino.
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1.3. Estratégias de Ensino e Aprendizagem
a)

Adotar o misto entre atividade remota e ensino presencial quando possível;

b)

Focar na relação com a escola, na aprendizagem e não apenas no conteúdo;

c)

Foco maior nos objetivos de aprendizagem e não na carga horária;

d)

Transgredir e flexibilizar o currículo;

e)

Utilização de TICs e múltiplas plataformas;

f)

Implementação de ações para recuperação da aprendizagem;

g)

Priorizar atividades e avaliações integradas;

h)

Enfatizar os aspectos qualitativos da avaliação em detrimento dos quantitativos;

i)
Avaliação diagnóstica inicial, realização de acompanhamento frequente do nível de aprendizado
dos estudantes (ou seja, a avaliação não é apenas inicial, mas, sim, de processo);
j)
Constituir turmas pequenas com tutoria, para customizar as atividades de acordo com as
necessidades individuais de cada aluno;
k)
Formação de grupos de discussão entre os professores sobre os desafios encontrados e formas de
resolvê-los;
l)

Disponibilização de materiais em linguagens acessíveis;

m)
Concentrar horários de disciplinas até o retorno dos professores que estão em grupo de risco, até
que não se tenha mais risco para eles;
n)

Ajustar a jornada diária na escola;

o)

Reposição de aulas utilizando sábados letivos;

p)

Reposição de aulas em turnos alternativos;

q)

Prorrogação dos calendários de atividades para o período de recesso ou para o ano seguinte;

r)
Revisão dos objetivos de aprendizagem para o ano letivo em curso, com compensação a ser
realizada no ano seguinte.

1.4. Estratégias de combate à evasão
a)

Atualização cadastral dos contatos de alunos e familiares;

b)

Busca ativa dos alunos que já evadiram ou abandonaram a escola;

c)
Comunicação com os alunos maiores de 18 anos, ou com pais e responsáveis (dos menores de 18
anos), sobre os novos protocolos de profilaxia e proteção à saúde que serão adotados no IFMA, para
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certificá-los de que é importante que todos assumam o compromisso com a etiqueta sanitária para que os
alunos retornem aos estabelecimentos de ensino de forma segura.

1.5. Gestão do corpo docente
a)
Caso os professores dos componentes curriculares que deverão manter-se afastados das atividades
presenciais (grupo de risco, maiores de 60 anos e servidores com filhos em idade escolar que estejam
temporariamente dispensados de frequentar unidades escolares), podem as coordenações de curso adotar
as seguintes estratégias:
i.

redistribuição do serviço docente por outro docente que possa assumir uma carga horária
ampliada de atividade presenciais de forma pontual e provisória;

ii.

manutenção das aulas desse docente em sistema remoto;

b)
Se um professor faltar, deve ser assegurada a permanência dos alunos em sala de aula, podendo as
coordenações de curso em parceria com os demais setores pedagógicos da instituição adotar as seguintes
estratégias:
i.

substituir a aula prevista por outro componente curricular, de acordo com a disponibilidade
dos docentes do curso;

ii.

encaminhar/solicitar a realização de atividades disponibilizadas pelo professor do
componente curricular que possam ser desenvolvidas autonomamente pelos alunos;

iii.

realização de atividades de outro componente curricular.

c)
Priorizar a realização de reuniões síncronas mediadas por tecnologias de informação e
comunicação, evitando a forma presencial e, quando não for possível, reduzir ao máximo o número de
participantes e sua duração.

1.6. Organização dos horários
a)
Definir o funcionamento das atividades letivas, ou conforme possibilidade local considerando o
transporte escolar, evitando a concentração dos alunos, dos professores e servidores técnicoadministrativos em educação no recinto escolar, bem como no período mais frequente dos deslocamentos
instituição-casa-instituição;
b)
Organizar os horários de forma a evitar o encontro de turmas de turnos diferentes, especialmente
nos horários de término e início de turno;
c)
Organização dos horários de aulas presenciais pela Coordenação do Curso, em parceria com os
setores pedagógicos do campus, colegiado e NDE;
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d)
Concentrar, sempre que possível, as aulas dos diferentes componentes curriculares de cada turma
de modo a evitar períodos livres entre aulas;
e)
Sempre que possível, concentrar o máximo de aulas de cada turma para minimizar o número de
vezes que os alunos tenham que se de deslocar à instituição, ao longo da semana;
f)
Os intervalos entre as aulas devem ter a menor duração possível, devendo os alunos
permanecerem, em regra, dentro da sala;
g)
Alunos e servidores não devem permanecer na instituição por período superior ao estritamente
necessário.

1.7. Monitoramento das atividades de ensino
a)

Monitoramento e controle do acesso dos estudantes às atividades de ensino remotas;

b)

Monitoramento e controle do acesso dos estudantes às aulas presenciais;

c)

Monitoramento do nível de aprendizagem;

d)
Identificação e acompanhamento de estudantes que estão com atrasos na realização das atividades
de ensino remotas.
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ANEXO XI: Indicadores, diretrizes e estratégias de mitigação para as fases do plano de retorno

Para auxiliar a tomada de decisão visando o retorno das atividades presenciais devem ser utilizados
parâmetros com base em indicadores de saúde para controle da pandemia do novo coronavírus (Covid19), conforme a seguir:
a) Taxa de contágio (R0);
b) Taxa de transmissão comunitária;
c) Redução do número de óbitos;
d) Taxa de ocupação de leitos UTI adultos reservados para a COVID-19;
e) Índice de imunização dos servidores e terceirizados.
De acordo com as recomendações para o planejamento de retorno às atividades escolares
presenciais no contexto da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), elaborados pela Fundação Oswaldo
Cruz (FIOCRUZ), sugere-se cinco estratégias para a mitigação que cada unidade deve implementar, a
saber:
a) Uso correto e constante de máscaras;
b) Distanciamento social o máximo possível;
c) Higiene respiratória e das mãos;
d) Limpeza e desinfecção;
e) Rastreamento de contatos em colaboração com departamentos de saúde locais.
Abaixo dispomos os indicadores e estratégias de mitigação para cada fase do plano de retorno.
FASES

1ª fase
(Atividades
Não
Presenciais)

INDICADORES

ESTRATÉGIAS
PRINCIPAIS DE
MITIGAÇÃO

a)
Capacidade de atendimento da rede
hospitalar local (taxa de ocupação de leitos clínicos
e de UTI, acima de 80% de leitos ocupados na rede
pública).
b)
Taxa de contágio (R0) > 1,00
c)
Taxa de transmissão comunitária: número
de casos novos por dia por 100.000 habitantes, nos
últimos 07 dias (> 50)
d)
Redução menor que 20% no número de
óbitos e casos de Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG), comparando à Semana

As estratégias não
foram implementadas
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Epidemiológica (SE) finalizada, em relação a duas
semanas anteriores (Faixa verde – CONASS /
CONASEMS)
e)
Índice de vacinação da população menor
que 20% (2ª Dose) e vacinação de profissionais de
educação até 1ª Dose.

2ª fase
(Retomada)

a)
Capacidade de atendimento da rede
hospitalar local (taxa de ocupação de leitos clínicos
e de UTI, entre 60 e 80% de leitos ocupados na rede
pública).
b)
Taxa de contágio (R0) < 1,0 (em 7 dias
consecutivos)
c)
Taxa de transmissão comunitária: número
de casos novos por dia por 100.000 habitantes, nos
últimos 07 dias (entre 25 e 50)
d)
Redução maior que 20% no número de
óbitos e casos de Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG), comparando à Semana
Epidemiológica (SE) finalizada, em relação a duas
semanas anteriores (Faixa verde – CONASS /
CONASEMS)
e)
Índice de vacinação da população entre 20
e 40% (2ª Dose).
f)
Índice de vacinação de profissionais de
educação concluída em 2ª Dose.

Entre 3 e 4 estratégias
foram Implementadas
de forma correta e
consistente

3ª fase
(Regime de
oferta mista)

a)
Capacidade de atendimento da rede
hospitalar local (taxa de ocupação de leitos clínicos
e de UTI, abaixo de 60% de leitos ocupados na rede
pública).
b)
Taxa de contágio (R0) < 0,8 (em 7 dias
consecutivos)
c)
Taxa de transmissão comunitária: número
de casos novos por dia por 100.000 habitantes, nos
últimos 07 dias (entre 10 e 25)
d)
Redução maior que 20% no número de
óbitos e casos de Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG), comparando à Semana
Epidemiológica (SE) finalizada, em relação a duas

5 estratégias foram
implementadas
corretamente, mas de
forma inconsistente
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semanas anteriores (Faixa verde – CONASS /
CONASEMS)
e)
Índice de vacinação da população entre 40
e 70% (2ª Dose)
f)
Índice de vacinação de profissionais de
educação concluído em 2ª Dose.
g)
Índice de vacinação da comunidade
acadêmica entre 40 e 70% (2ª Dose).

4ª fase
(Retorno
Pleno)

a)
Capacidade de atendimento da rede
hospitalar local (taxa de ocupação de leitos clínicos
e de UTI, abaixo de 60% de leitos ocupados na rede
pública).
b)
Taxa de contágio (R0) < 0,5 (em 7 dias
consecutivos)
c)
Taxa de transmissão comunitária: número
de casos novos por dia por 100.000 habitantes, nos
últimos 07 dias (< 10)
d)
Redução maior que 20% no número de
óbitos e casos de Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG), comparando à Semana
Epidemiológica (SE) finalizada, em relação a duas
semanas anteriores (Faixa verde – CONASS /
CONASEMS)
e)
Índice de vacinação da população maior
que 75% (2ª Dose)
f)
Índice de vacinação de profissionais de
educação concluída em 2ª Dose.
g)
Índice de vacinação da comunidade
acadêmica maior que 75% (2ª Dose).

5 estratégias foram
Implementadas de
forma correta e
constante
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Controle das atividades por fase

Acesso ao
campus

FASE 1

FASE 2

Atividades não
Presenciais

Retomada

FASE 3

FASE 4

Regime de oferta
Retorno Pleno
mista

Parcial para
Parcial para
público interno público interno
Aberto
Aberto
Público externo
Abertura com observando- se as observando- se as
com controle controle de acesso
normas de
normas de
rigoroso de
ao público
segurança
segurança
acesso
externo

Normal
Normal
Horário de
Organizar escalas Organizar escalas observando- se as observando- se as
entrada e saída
de revezamento de revezamento
normas de
normas de
dos servidores
segurança
segurança
Horário de
entrada e saída
dos estudantes

Aulas

Estágios
supervisionados

Restrição
máxima
Organizar
escalas de
revezamento

Remotas

Remotos

Normal
Organizar escalas Organizar escalas observando- se as
de revezamento de revezamento
normas de
segurança
Restrito
Evitar
aglomerações e
manter
distanciamento
social
Organizar escalas
de
revezamento
Restrito
Evitar
aglomerações
e manter
distanciamento
social
Organizar escalas
de
revezamento

Restrito
Evitar
aglomerações e
Normal
manter
observando- se as
distanciamento
normas de
social.
segurança
Máximo de 50%
de ocupação dos
espaços letivos

Restrito
Normal
Evitar
observando- se as
aglomerações e
normas de
manter
segurança
distanciamento
social
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Restrito
Evitar
aglomerações e
Atividades
manter
ligadas ao TCC
Remotas
distanciamento
e equivalentes
social
Organizar escalas
de
revezamento
Restrito
Restrito
Evitar
Evitar
aglomerações e
aglomerações e
Projetos de
manter
manter
Extensão,
distanciamento
distanciamento
Pesquisa e
social
social
Ensino
Organizar escalas Organizar escalas
de
de
revezamento
revezamento
Restrito
Evitar
aglomerações e
Eventos no
manter
Remotas
campus
distanciamento
social
Organizar escalas
de revezamento

Restrito
Evitar
Normal
aglomerações e observando- se as
manter
normas de
distanciamento
segurança
social

Restrito
Normal
Evitar
observando- se as
aglomerações e
normas de
manter
segurança
distanciamento
social

Restrito
Evitar
Normal
aglomerações e observando- se as
manter
normas de
distanciamento
segurança
social

74

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
REITORIA

ANEXO XII: Grupo de risco, coabitação e servidores com filhos e idade escolar

A pessoa que esteja, ou coabite com quem esteja, em um dos grupos a seguir só poderá realizar atividades
nas instalações do IFMA a partir da Fase 3 da retomada:
a) idade igual ou superior a sessenta anos;
b) cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados,
portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada) e miocardiopatias de diferentes
etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica);
c) pneumopatias graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, asma moderada/grave, DPOC);
d) imunodepressão e imunossupressão;
e) diabetes;
f ) obesidade Severa;
g) doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
h) doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;
i) neoplasia maligna (exceto câncer de pele não melanoma);
j) doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia);
k) gestantes e lactantes.

Importante

Deverão ter o trabalho remoto priorizado os servidores e empregados públicos na condição de pais, mães,
padrastos ou madrastas que possuam filhos ou sejam responsáveis pela guarda de menores em idade
escolar ou inferior, nos locais onde ainda estiver mantida a suspensão das aulas presenciais ou dos serviços
de creche, e que necessitem da assistência de um dos pais ou guardião, e que não possua cônjuge,
companheiro ou outro familiar adulto na residência apto a prestar assistência.
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ANEXO XIII: Questionário de verificação de sintomas
Perguntas para verificação e orientação da comunidade quanto à possibilidade de frequentar ou não os
espaços do IFMA.

a) No momento, apresenta febre ou sintomas da COVID-19 ou de outra doença infecciosa?
b) Apresentou a doença ou sintomas sugestivos da COVID-19 há menos de 14 dias?
c) Apresenta condição de vulnerabilidade ou coabita com alguém em condição de vulnerabilidade: idade
igual ou superior a sessenta anos; cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca,
infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada) e
miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica); pneumopatias
graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, asma moderada/ grave, DPOC); imunodepressão e
imunossupressão, diabetes, obesidade severa, doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e
5); doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; neoplasia maligna (exceto câncer de
pele não melanoma); doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia); gestantes e
lactantes?
d) Alguém de seu domicílio ou contato próximo teve diagnóstico confirmado da COVID -19 há menos de
14 dias?

Observação: em caso de resposta afirmativa para qualquer questão, a pessoa deverá permanecer em casa
e comunicar ao campus que frequenta.
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ANEXO XIV: Sinais e sintomas da COVID-19
a) Febre;
b) tosse seca;
c) dores ou desconfortos no corpo;
d) fraqueza ou cansaço;
e) congestão nasal;
f ) coriza;
g) diminuição ou perda de paladar ou olfato;
h) calafrios;
i) dor de cabeça;
j) conjuntivite;
k) dor de garganta;
l) diarreia;
m) náusea;
n) vomito;
o) erupção cutânea na pele;
p) falta de ar ou desconforto respiratório.
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ANEXO XV: Protocolos de quarentena e orientações para condutas em casos suspeitos,
confirmados e contatos da COVID-19
Conduta para casos suspeitos (estudantes, servidores e trabalhadores terceirizados que apresentem
sintomas da COVID-19) e para casos confirmados (estudantes, servidores e trabalhadores terceirizados
que apresentem diagnóstico clínico ou laboratorial para COVID-19):
a) os ambientes nos quais o caso suspeito ou confirmado tenha tido acesso devem ser higienizados
imediatamente;
b) o estudante/servidor/terceirizado com suspeita ou confirmação da COVID-19 deve ser afastado de suas
funções por 14 dias a partir do início dos sintomas. É indicado procurar serviço médico da rede pública
ou privada para consulta médica para outras orientações e condutas;
c) os contatos (indivíduos que permanecem no mesmo ambiente de atividades) do caso confirmado –
mesma turma ou setor – devem ter as atividades presenciais suspensas por 14 dias a partir da data do
último contato com o caso confirmado/ suspeito e devem ser orientados a procurar o serviço de saúde se
houver aparecimento de sintomas;
d) solicitar ao estudante/servidor/terceirizado que notifique a unidade/setor do IFMA onde exerce
atividade em caso de suspeita ou confirmação para COVID-19, para fins de monitoramento e justificativa
de ausência.

Observação: Presença de sintomas da COVID-19, mesmo sem diagnóstico confirmado por meio de teste
positivo: febre (temperatura axilar > 37,5° C), cansaço, tosse seca, dores ou desconfortos no corpo,
fraqueza ou cansaço, congestão nasal, coriza, diminuição ou perda de paladar ou olfato, calafrios, dor de
cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, náusea, vomito, erupção cutânea na pele, falta de ar ou
desconforto respiratório.
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ANEXO XVI: Orientações para o monitoramento de casos da COVID-19
As Diretorias-Gerais dos campi deverão acompanhar as políticas de controle para reabertura ou
fechamento, estabelecidas pelas autoridades estaduais e municipais, e divulgar suas movimentações,
passos e decisões no âmbito da comunidade local.
O monitoramento da retomada de atividades deverá incluir o acompanhamento dos indicadores
das cidades e do Estado, o monitoramento no IFMA, a notificação imediata de casos suspeitos,
confirmados ou contatos de casos confirmados, o rastreamento rápido de contatos para suspensão de
atividades, o uso do Questionário de verificação de sintomas, conforme anexo, antes de se dirigir para o
IFMA e a implementação das medidas internas de controle de surtos.
A vigilância deverá ser rigorosa para a detecção precoce de casos da COVID-19 e controle de
surtos, evitando que pessoas com sintomas da doença ou que tiveram em contato com pessoas infectadas
circulem nos espaços físicos dos campi.
O servidor, estudante ou trabalhador terceirizado que estiver com suspeita ou confirmação da
COVID-19 ou contato com caso confirmado deverá cumprir os protocolos de quarentena, conforme
anexo, e informar imediatamente à chefia imediata, coordenação de curso, chefes de departamento ou
diretoria de ensino, para que possam ser tomadas as medidas sanitárias o mais rápido possível, a fim de
mitigar o aparecimento de novos casos. Fica a cargo das Diretorias de campus essa comunicação e
controle.
O monitoramento proposto inclui as seguintes atividades:
a) acompanhamento dos indicadores das cidades e do Estado e a suspensão imediata de qualquer atividade
presencial retomada, caso haja tal recomendação por parte das autoridades municipais e/ou estaduais;
b) acompanhamento das atividades presenciais retomadas e notificação imediata de casos suspeitos,
confirmados ou contatos de casos confirmados;
c) análise sobre a viabilidade de continuidade da atividade relacionada com a identificação de casos
suspeitos e/ou confirmados (acionar o serviço de saúde municipal para condutas).
Os campi deverão informar diariamente a comunidade interna e informar a reitoria por meio do
SUAP:
a) casos suspeitos;
b) casos confirmados;
c) servidores e estudantes contatantes afastados.
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ANEXO XVII: Plano de Trabalho de Recuperação das Atividades Remotas
(o campus poderá fazer as adaptações necessárias à sua realidade, preservando-se a natureza e os objetivos
deste trabalho de Recuperação das Atividades Remotas, conforme diretrizes desta portaria)

1. Identificação:
Curso:
Unidade curricular:
Carga horária da unidade curricular:
Carga horária total das atividades remotas:
Professor(a):
Período/Ano:
Período das atividades de recuperação: de

/

/

a

/

/.

2. Identificação e situação dos estudantes que deverão participar dos estudos de
recuperação:
A) não teve acesso aos meios digitais, ou apresentaram limitações à utilização dos recursos de
tecnologias de informação e comunicação;
B) tive acesso intermitente aos meios digitais;
C) apresenta necessidades específicas;
D) apresenta dificuldades diversas em consequência da situação de pandemia;
E) não atingiu desempenho mínimo em atividade(s) avaliativa(s) da unidade curricular;
F) não obtive frequência mínima de 75% do total da carga horária das aulas ministradas no
período de atividades remotas;
G) apresenta lacunas de aprendizagem.
Nome do Estudante

A

B

C

D

E

F

G

3. Horários e plataformas de atendimento aos estudantes extraturno:
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4. Cronograma de revisão de conteúdos
Data prevista N° deaulas
Conteúdo a ser trabalhado

Estratégias e Recursos

5. Cronograma de atividades avaliativas
Instrumentos de avaliação
Data

Pontuação
(Esclarecer valor da atividade,
distribuída
modo de envio e prazo, critérios que
serão utilizados para correção).

Prazo para envio

6. (Opcional) Observações referentes ao desenvolvimento das atividades de
recuperação em função das especificidades dos estudantes atendidos.
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