
 

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

REITORIA

PORTARIA Nº 265/2021, DE 20 DE JANEIRO DE 2021

O DIRETOR EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, designado pela Portaria nº 222 de 15 de janeiro de 2021; e,

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 Nª 1030, de 1º de dezembro de 2020, com as
alterações dadas pela Portaria Nº1038, 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 Nª 1096, 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 N° 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 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 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;

Considerando a Portaria IFMA nº 2.618, de 12 de junho de 2020 – 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;

Considerando a Portaria IFMA nº 2.656, de 18 de junho de 2020 -Dispõe sobre a trilha forma va para a
u lização de ferramentas digitais que favoreçam os processos de ensino e de aprendizagem no contexto
emergencial rela vo à preparação de materiais e a vidades pedagógicas não presenciais;

Considerando a Portaria IFMA nº 4.426, de 22 de setembro de 2020, que estabelece diretrizes relacionados

https://portal.ifma.edu.br/wp-content/uploads/2020/06/Portaria-2618-de-12-de-junho-de-2020-1-converted.pdf
https://portal.ifma.edu.br/wp-content/uploads/2020/06/Portaria-2656-de-18-de-junho-de-2020.pdf


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;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar as Diretrizes pedagógicas, acadêmicas e de suporte ao ensino em função da pandemia da
COVID-19 a serem adotadas nos Cursos Técnicos e Superiores em função da situação de excepcionalidade,
conforme Nota Técnica N° 01/2021 da Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudan s em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

(assinado eletronicamente)
Francisco Roberto Brandão Ferreira
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APRESENTAÇÃO 

 

O Ministério da Educação emitiu a Portaria Nº 1030/2020 com as alterações dadas pela Portaria 

MEC N° 1.038/2020 e a Portaria MEC N°1.096/2020 que dispõem sobre o retorno às aulas presenciais e 

sobre caráter excepcional de utilização de recursos educacionais digitais para integralização da carga 

horária das atividades pedagógicas, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus – 

Covid-19 para a Educação Superior e para os cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

estabelecendo o horizonte de 1º de março de 2021 para o retorno das atividades presenciais com 

observância de protocolos de biossegurança para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 dentre 

outras determinações. 

O Conselho Nacional de Educação Estabeleceu a Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de dezembro de 

2020, que institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 

14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas 

pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, 

durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

Neste contexto, esta Nota Técnica visa estabelecer Diretrizes pedagógicas, acadêmicas e de 

suporte ao ensino e dispor sobre orientações para aulas presenciais e sobre caráter excepcional de 

utilização de recursos educacionais digitais para integralização da carga horária das atividades 

pedagógicas enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19 a serem adotadas 

nos Cursos Técnicos e de Graduação. 

Para construção dessas Diretrizes, foi constituída uma Comissão compostas por 

representantes da Diretoria de Educação, Departamento de Graduação e Departamento de Ensino 

Técnico da Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis e por Diretores de Desenvolvimento Educacional 

de Campi. 

 DA ORNANIZAÇÃO DOS SEMESTRES LETIVOS E REGRISTROS DOS DIÁRIOS  

 

1.1 O semestre que está sendo ofertado sob a forma de Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNP) 

poderá ser finalizado com pendências, a fim de possibilitar a continuidade ao semestre subsequente. 

1.1.1 De forma excepcional, as seguintes pendências não impedirão a finalização do semestre: 

a. 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;  

b. as questões de saúde de docentes e/ou estudantes, previamente justificadas, analisadas e validadas 

pelo setor responsável, conforme organização de cada campus;  

c. 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. 

 

1.2 A definição dos estudantes que terão direito ao disposto na alínea “a” do subitem 1.1.1 caberá ao 

Conselho de Classe no caso de Cursos Técnicos e ao Colegiado de Curso, nos casos dos Cursos 

Superiores. 

 

1.2.1 Na impossibilidade de reunião dos Conselhos de Classe e/ou dos Colegiados de Curso para as 

deliberações do que dispõe o subitem 1.2, 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, 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. 

1.2.2  Para os Cursos Técnicos que não possuírem Coordenadores, a Comissão que trata subitem 1.2.1 

elegerá entre seus membros o presidente que deverá ser um docente ou um membro da equipe 

pedagógica. 

 

1.3 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. 

 

1.4 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. 

 

1.5 O discente de que trata alínea “a” do subitem 1.1.1, referendados pelos Conselhos de Classe e/ou 

Colegiados de Curso e/ou Comissões designadas, terá como data-limite para a devolução desse material 

para a Coordenadoria do Curso ou setor equivalente, devidamente respondido, até 30 (trinta) dias 

corridos a partir da data de notificação do estudante. 

1.5.1 O prazo de que trata o subitem 1.5 poderá ser postergado pelo Conselho de Classe e/ou 

Colegiado de Curso ou pelas Comissões designadas que trata o subitem 1.2.1 face às situações 

excepcionais que envolvam os estudantes em questão.  

 

1.6 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. 

1.6.1 A possibilidade de que trata subitem 1.6 deverá, nos cursos de graduação, ser analisada e 

aprovada no Colegiado de Curso. 

1.6.2  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. 

1.6.3 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.  

 

1.7 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, com o cuidado de se observar o que foi ofertado antes do início da suspensão do calendário 

acadêmico. 

 

 DA FREQUÊNCIA DOS ESTUDANTES 

  

2.1 Entende-se como discente que não acompanhou as APNP aquele que:  

a. não participou das APNP em nenhum dos componentes curriculares em que estava matriculado e 

NÃO apresentou justificativa ao setor competente do Campus. 



    

  

 

 
 

 

b.  não participou das APNP em nenhum dos componentes curriculares em que estava matriculado e 

apresentou justificativa ao setor competente do Campus. 

c. não participou das APNP em algum componente curricular específico e NÃO apresentou justificativa 

ao setor competente do Campus. 

d. não participou das APNP em algum componente curricular específico e apresentou justificativa ao 

setor competente do Campus. 

e. não cumpriu o previsto no subitem 1. 5 e NÃO apresentou justificativa ao setor competente do 

Campus. 

f. não cumpriu o previsto no subitem 1. 5 e apresentou justificativa ao setor competente do Campus.   

 

2.1.1 Será realizado o trancamento compulsório da matrícula e/ou componente curricular, conforme 

o caso, retroativo referente ao período não cursado do discente em situação de que trata as alíneas “a” 

e “c” subitem 2.1. 

 

2.1.2 No caso especificado no subitem 2.1.1, o discente ficará com o “status” considerado nas 

respectivas disciplinas trancadas como “não cursado”. 

 

2.1.3 No caso previsto na alínea “e” do subitem 2. 1, o discente será considerado reprovado. 

 

2.1.4 Nos casos previstos nas alíneas “b”, “d” e “f” do subitem 2.1 em que a justificativa for por umas 

das seguintes razões:  

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;  

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 

auxilio inclusão digital ou por nenhuma alternativa oferecida pelo campus, mediante apresentação de 

declaração de próprio punho do discente ou representante legal. 

 

2.1.5 No caso previsto nas alíneas de “a” a “i” do subitem 2.1.4, 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;  

c. Aplicação do subitem 1.5 e 1.5.1. 

 

2.1.6 Em caso que for comprovada “má fé” na justificativa apresentada referente a alínea “i”, o discente 

perderá o direito adquirido e sofrerá as penalidades cabíveis. 

 



    

  

 

 
 

 

2.1.7 No caso de se aplicar o disposto na alínea “a” do subitem 2.1.5 o discente ficará com o “status” 

considerado como “não cursado” nas respectivas disciplinas trancadas. 

 

2.1.8 Caberá à Diretoria de Desenvolvimento Educacional do Campus em consonância com os Chefes 

de Departamentos, Coordenadores de Cursos, Equipes Pedagógicas e Coordenador de Assuntos 

Estudantis ou setores equivalentes decidirem os procedimentos a serem seguidos para se efetivar o 

disposto nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 2.1.5, considerando a situação de excepcionalidade atual, 

garantido procedimentos flexíveis e que atendam a realidade do discente. 

 

 DO DESLIGAMENTO, TRANCAMENTO, REINGRESSO E REABERTURA DE MATRÍCULA 

 

3.1 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. 

 

3.2 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.  

 

3.3 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. 

 

3.4 O desligamento, ato pelo qual o discente perde o vínculo com o IFMA, ocorrerá nos seguintes casos: 

a. Por iniciativa própria, através de documento protocolado à Coordenadoria de Curso ou setor 

equivalente, em qualquer momento do período letivo; 

b. Por iniciativa do Campus quando o discente: 

I) 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; 

II) tiver sido penalizado, em processo disciplinar, com indicação de desligamento da Instituição, na 

forma do Regime Disciplinar Discente do IFMA. 

 

3.5 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, Capitulo V, art. 53, inciso 2, alíneas “b” e “e”.  

3.5.1 Os casos que trata o subitem 3.5 poderão ser levados para deliberação no Colegiado a pedido 

do discente ou do Coordenador de Curso ou do Setor Pedagógico. 

 

3.6 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. 

3.6.1 Para balizar sua decisão, referida no subitem 3.6, a Diretoria Geral deverá solicitar pareceres, no 

caso dos Cursos Técnicos: do setor pedagógico, do setor de registros escolares e da Diretoria de 

Desenvolvimento Educacional ou equivalente. E no caso dos Cursos Superiores do Colegiado de Curso. 

3.6.2  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. 

 



    

  

 

 
 

 

 DA AVALIAÇÃO E REGISTRO DO RENDIMENTOS DOS ALUNOS 

 

4.1 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), salvo as excepcionalidades contidas nesta Nota Técnica. 

 

4.2 O processo de avaliação de aprendizagem, considerará: 

a. O atual contexto de pandemia, os objetivos de aprendizagem, as metodologias de ensino e os 

recursos didáticos propostos no plano de ensino; 

b. A continuidade, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos; 

c. A comunicação prévia aos alunos sobre datas, horários (Google agenda) e instrumentos avaliativos 

definidos; 

d. A realização de atividades, em cada componente curricular, a partir de instrumentos avaliativos 

diversos. 

 

4.2.1 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: 

a. Autoavaliação;  

b. Atividades avaliativas orais (individual ou em grupos) sobre os assuntos abordados;   

c. Lista de exercícios sobre os assuntos abordados;   

d. Provas on-line   

e. Debates em fóruns    

f. Leituras orientadas, questionários, resumos, resenhas 

g. Atividades gamificadas 

h. Produção de pesquisa sobre temas estudados. 

i. Produção de materiais digitais, tais como textos individuais e/ou compartilhados, incluindo wiki, 

glossário, vídeos, dentre outros; 

j. Atividades avaliativas interdisciplinares; 

k. Outros instrumentos avaliativos que se adequarem aos objetivos, conteúdos, realidade dos 

estudantes e condições necessárias para o alcance dos objetivos traçados. 

 

4.3 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. 

 

4.4 As atividades e/ou avaliações propostas poderão ser flexíveis com o objetivo de atender aos 

estudantes com dificuldades de acesso à internet. 

 

4.5 As atividades de recuperação paralela serão ofertadas aos alunos que apresentarem baixo 

rendimento no período, com o objetivo de assegurar condições de ensino aprendizagem de forma 

equânime.  

 

4.6 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.  

 

4.7  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. 

4.7.1 A decisão, que se trata o subitem anterior, ficará sob deliberação do Colegiado de Curso. 

 



    

  

 

 
 

 

 DA PROMOÇÃO, REPROVAÇÃO, RETENÇÃO E PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS DE ESTUDOS 

 

5.1 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, na forma do subitem 1.2.1, podem 

deliberar a respeito de uma promoção parcial, para que o aluno não fique afastado da escola por 1 

semestre, evitando assim a evasão. 

 

5.2 Nos Cursos Técnicos, os Conselhos de Classe e/ou Comissões Designadas, na forma do subitem 

1.2.1, 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. 

 

5.3 Nos Cursos Técnicos deverão ser realizadas Programações Especiais de Estudo, prioritariamente, 

no semestre vigente, aos alunos em fase de conclusão de curso neste período. 

 

5.4 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 Covid-

19 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. 

 

 DAS ATIVIDADES PRÁTICAS EM LABORATÓRIOS 

 

6.1 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, observados os procedimentos estabelecidos na Portaria IFMA nº 2.934, de 10 de julho 

de 2020, com o devido acompanhamento do docente responsável pelo componente curricular, 

conforme disposto no item 6 da PORTARIA Nº 4.426, de 22 DE setembro de 2020. 

 

6.2 A operacionalização do disposto no item anterior, seja na forma virtual ou presencial, ficará a critério 

de cada Campus que deverá fazer as adaptações necessárias em seus espaços observando o disposto 

no subitem 10.1 desta Nota Técnica. 

  

 DA NÃO OFERTA DAS APNP 

 

7.1 Os cursos ou componentes curriculares que não foram ofertados por meio de APNP deverão ser 

reanalisados pela Coordenadoria do Curso com a Equipe Pedagógica, Chefe do Departamento a quem 

o curso for vinculado e docentes, considerando o contexto de encerramento do semestre letivo e início 

do próximo. 

7.1.1 Será de responsabilidade de cada campus a organização dos componentes curriculares e dos 

cursos que não foram ofertados por meio das APNP para fins de cumprimento da matriz curricular. 

7.1.2  A Coordenadoria de Curso deverá informar ao DRCA os componentes curriculares que não 

foram ofertados por meio de APNP e solicitar que sua oferta seja cancelada. 

 

7.2 O discente que tiver matrícula em curso que não realizou oferta por meio de APNP terá assegurado 

o vínculo ativo com o curso.  

 

7.3 O período em que não houver a oferta total por meio de APNP não será contabilizado para fins de 

integralização do curso.  

 



    

  

 

 
 

 

7.4 No caso da não oferta, até o fim da integralização, do Componente Curricular suspenso no período 

da Pandemia da Covid-19, o discente terá o direito de ter o tempo de integralização ampliado até o 

período de sua oferta. 

 

7.5 Os cursos que fizeram a opção pela não adesão à oferta de APNP, em sua totalidade e/ou em parte 

de seus componentes curriculares e, por circunstância de nova análise, optarem pela oferta por meio de 

APNP, deverão realizá-la a partir do semestre letivo seguinte, assegurando o cumprimento do previsto 

no semestre não ofertado.   

 

7.6 Após nova avaliação, caso seja constatada a inviabilidade da oferta por meio de APNP, caberá ao 

Coordenador do Curso, em consonância com o Departamento a quem é vinculado e a Diretoria de 

Desenvolvimento Educacional ou equivalente, informar sobre a manutenção da não oferta de APNP à 

Diretoria Geral do campus, que encaminhará ao Conselho Diretor (Condir) para deliberação e informará 

a Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis - Prenae, via oficio, sobre a decisão.   

 

7.7 Os cursos que não aderirem à oferta de APNP curriculares deverão realizar ações remotas 

extracurriculares ou complementares, planejadas pela Coordenadoria de Curso juntamente com a 

Equipe Pedagógica,  e/ou equipes de Atendimento Multidisciplinar, de modo a possibilitar a manutenção 

do contato com os discentes do curso, bem como poderão desenvolver ações para a mobilização 

discente e docente, a preparação de material didático, a formação docente, dentre outras que se fizerem 

necessárias, com o objetivo de minimizar os impactos ocasionados pela excepcionalidade da pandemia 

Covid-19.  

 

 DOS CONCLUITES 

 

8.1 As turmas finalistas terão prioridade, em caso de retorno presencial autorizado, para encerramento 

do componente curricular que exige práticas e que não puderam ser adaptadas em APNP.  

8.1.1 Para o previsto no subitem 8.1, o componente que tiver carga horária não cumprida por meio de 

APNP poderá ter a carga horária semanal ampliada.  

 

8.2 Em caso de o Campus optar por quaisquer dos procedimentos presenciais autorizados e não puder 

aplicar a todas as turmas, a prioridade será dada às turmas concludentes. 

 

8.3 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. 

8.3.1 A decisão de que trata o subitem 8.3 caberá ao Colegiado de Curso com parecer do docente 

responsável pelo acompanhamento da regência, sendo anexado ao PPC documento contendo esta 

decisão, enviando-se cópia para Prenae. 

8.3.2 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.  

  

  DA REORGANIZAÇÃO DE CALENDÁRIO 

 

9.1  Será de responsabilidade de cada campus as adaptações nos calendários acadêmicos dos Cursos 

Superiores e Técnicos para finalização do semestre letivo e abertura do próximo, assim como para o ano 

letivo de 2021, considerando os procedimentos previstos na Portaria IFMA N° 2618 de 12 de julho de 

2020 e as normativas institucionais e nacionais que tratam da situação de excepcionalidade ocasionada 

pela pandemia Covid-19. 



    

  

 

 
 

 

 

9.2  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. 

 

9.3  Os calendários acadêmicos dos Cursos Superiores e Técnicos do ano letivo de 2021 dos Campi 

devem ser construídos nos respectivos setores responsáveis de cada campus, aprovados no Condir e 

encaminhados à Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis até o dia 15 de março de 2021.  

 

9.4 Ao definir o planejamento de 2021, o Campus poderá incluir os objetivos de aprendizagem não 

cumpridos no ano anterior, podendo ser utilizadas estratégias como: 

a. possibilidade de aumentar os dias letivos do calendário escolar de 2021; 

b. ampliação da carga horária diária; 

c. continuidade das atividades remotas em complementação às aulas presenciais (se autorizadas). 

 

9.5  A elaboração dos calendários acadêmicos dos Cursos Superiores e Técnicos do ano letivo de 2021 

dos Campi devem observar os seguintes critérios mínimos: 

a. conter os dias letivos condizentes com os dispositivos legais vigentes; 

b. garantir férias de docentes e discentes em mesmo período; 

c. 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; 

d. garantir distribuição uniforme dos dias letivos entre as etapas/bimestres letivos; 

e. reservar o mínimo de 5% da carga horária para as recuperações finais. Esta porcentagem é 

contabilizada fora dos dias letivos. 

 

9.6 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 procedimentos acadêmicos administrativos para encerramento e abertura do período 

letivo, considerando a complexidade de oferta do campus 

 

 DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS E DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS 

DIGITAIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

10.1   Observadas todas as orientações do Comitê de Crise Central aprovadas por Portaria do Reitor, os 

Campi poderão autorizar, por meio do seu Comitê de Crise Local, a realização de atividades pedagógicas 

presencias para atender as demandas relacionadas no disposto no subitem 10.2 e de acordo com as 

alternativas contidas no subitem 10.3, desde que: 

a. não haja possibilidade de realização por meios remotos: 

b. observe todos os protocolos de biossegurança para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 

estabelecidos na Portaria IFMA Nº 2.934, de 10 de julho de 2020; 

c. observe disposto na Instrução Normativa N° 109, de 29 de outubro de 2020 da Secretaria de Gestão 

e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia; 

d. não haja suspensão das atividades letivas presenciais por determinação das autoridades locais; 

e. existam condições sanitárias locais que não tragam riscos à segurança das atividades letivas 

presenciais; 

f. garanta o acesso integral aos conteúdos a todos os estudantes que eventualmente não tenham 

condições de participar da atividade presencial. 

 



    

  

 

 
 

 

10.2  Para fazer uso de alguma das alternativas do subitem 10.3, os Campi poderão considerar as 

necessidades dos estudantes e docentes no contexto das Atividades Pedagógicas não Presenciais para 

levantamento de demandas, tais como: 

a. dificuldades de aprendizagem em determinados conteúdos ou componentes curriculares; 

b. dificuldade de acesso à internet ou a equipamentos para acompanhar às aulas; 

c. dificuldades operacionais nas ferramentas utilizadas nas aulas; 

d. dificuldades na organização e realização das atividades não presenciais; 

e. necessidade de alguns conteúdos ou componentes curriculares serem trabalhados na forma 

presencial em virtude de suas particularidades; 

f. dentre outras demandas de acordo com a realidade local. 

 

10.3  Considerando o levantamento das demandas listadas no subitem anterior, poderão ser 

organizadas as seguintes situações nos Campi, na forma presencial, a partir de horários marcados e 

escalas pré-estabelecidas: 

a. plantão “tira dúvidas” com pequenos grupos de alunos e docentes; 

b. 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; 

c. organização de espaços físicos com acesso à internet e equipamentos para disponibilização aos 

estudantes e docentes que necessitarem; 

d. ministração de aulas com conteúdos considerados pelos docentes como inviáveis de serem 

ministrados na forma remota; 

e. atividades nos laboratórios, seguindo o disposto no item 6. 

 

10.4  Os recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios 

convencionais poderão ser utilizados, em caráter excepcional em APNP, para integralização da carga 

horária das atividades pedagógicas, ainda durante o retorno presencial 

 

10.5  Será de responsabilidade dos Campi, nas hipóteses a que refere o item anterior: 

b. a definição dos componentes curriculares que serão ministrados em forma de APNP mediados ou 

não por recursos educacionais digitais; 

c. a disponibilização de recursos aos alunos que permitam o acompanhamento das atividades letivas 

ofertadas; e 

d. a realização de avaliações. 

 

10.6  No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam laboratórios 

especializados, a aplicação da excepcionalidade de que trata o item 10.4 deve obedecer às Diretrizes 

contidas nesta Nota Técnica nos itens correspondentes. 

 

10.7  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). 

 

10.8  Os Campi deverão comunicar à Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis, mediante ofício, como 

serão organizadas suas atividades letivas nos Cursos Superiores e Técnicos, a partir das diretrizes desta 

Nota Técnica.  

 

10.9  A Comunicação de que trata o item anterior deve ser realizada em data que antecede sua execução 

para que a referida Pró-Reitoria faça a comunicação ao Ministério da Educação conforme exigido em 

legislação vigente. 

 



    

  

 

 
 

 

  DA ACESSIBILIDADE AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS 

 

11.1  A organização do ensino remoto 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; 

 

11.2  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. 

 

11.3  O docente definirá, com apoio da equipe multiprofissional e do NAPNE e/ou CAE e equipes 

pedagógicas e/ou setores equivalentes, os instrumentos de avaliação que serão utilizados, a necessidade 

de registro diferenciado e a adaptação da forma de avaliar; 

 

11.4  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 os mesmos 

participem das atividades dos alunos, dando o devido suporte; 

 

11.5  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. 

 

 DO ATENDIMENTO AOS ALUNOS SEM ACESSO À INTERNET NO CONTEXTO DAS APNP 

 

12.1 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. 

 

12.2  O procedimento de que trata o item anterior garantirá o acompanhamento dos discentes sem 

acesso aos meios digitais, atendendo ao que dispõe as legislações vigentes. 

 

12.3  O fluxo e os procedimentos necessários para a execução de que trata o item 12.1 deverá ser 

definido pelos setores responsáveis em cada campus.  

 

 DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E RECUPERAÇÃO DE CONTEÚDOS 

 

13.1  Os Campi deverão realizar por meio de seminários, estudos dirigidos, minifóruns 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. 

 

13.2  Para avaliação diagnóstica, além do instrumento PROVA, os campi poderão utilizar outros 

instrumentos como: 



    

  

 

 
 

 

a.  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;  

b.  ofertar, por meio de salas virtuais, um espaço aos estudantes para verificação da aprendizagem de 

forma discursiva; 

c.  elaborar, após o retorno das aulas, uma atividade de sondagem da compreensão dos conteúdos 

abordados de forma remota; 

d.  criar, durante o período de atividades pedagógicas não presenciais, uma lista de exercícios que 

contemplam os conteúdos principais abordados nas atividades remotas; 

e.  utilizar atividades pedagógicas construídas como instrumentos de avaliação diagnóstica, mediante 

devolução dos estudantes, por meios virtuais ou após retorno das aulas; 

f.  elaborar uma pesquisa científica sobre um determinado tema com objetivos, hipóteses, 

metodologias, justificativa, discussão teórica e conclusão; 

g. criar materiais vinculados aos conteúdos estudados: cartilhas, roteiros, história em quadrinhos, 

mapas mentais, cartazes; 

h. realizar avaliação oral individual ou em pares acerca de temas estudados previamente; 

i. elaboração de portfólios ou webfólios 

j. E outros instrumentos adequados aos objetivos de aprendizagens. 

 

13.3  A recuperação de conteúdos deverá ser feita em consonância com a avaliação diagnóstica, para 

dirimir as diferenças nos níveis de aprendizagem dos estudantes. 

13.3.1 Projetos interdisciplinares poderão servir como avaliação, inclusive na atividade de recuperação, 

articulando conteúdos de diferentes áreas do conhecimento. 

 

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1  O disposto nesta Nota Técnica terá validade por todo o ano letivo de 2021 ou até ulterior 

deliberação (o que vier primeiro). 

14.1.1 Os Campi poderão decidir, por meio do Comitê de Crise Local, sobre aplicação retroativa do 

disposto nesta Nota Técnica, em todo ou em parte, para o período já realizado no ano letivo de 2020 

sempre que for para benefício do discente, incluindo rever deliberações já efetivadas. 

 

14.2  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 desta Nota Técnica frente a excepcionalidade ocasionada pela pandemia Covid-19. 

14.2.1 À DIGTI caberá ainda garantir formação adequada aos DRCA e/ou setores equivalentes dos 

Campi para a execução correta das adaptações de que trata o subitem 14.2. 

 

14.3  As Atividades de estágios, monografias e TCC permanecem regidas pelas PORTARIA Nº 4.426, de 22 

DE setembro de 2020 e PORTARIA Nº 2.068, DE 02 DE JUNHO DE 2020, no que couber. 

 

14.3.1 As atividades de estágio obrigatório e não obrigatório, atividades práticas e de laboratórios 

avaliadas e definidas pela impossibilidade de serem realizadas de forma não presencial deverão ter 

prioridade no retorno das atividades presenciais, sem prejuízo para o fechamento do semestre letivo no 

Sistema Acadêmico. 

 

14.4  Situações omissas serão analisadas pela Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis que 

promoverá a atualização desta Nota Técnica conforme necessidade. 

 



    

  

 

 
 

 

 À  consideração superior. 

 

Comissão constituída pela Portaria Reitoria N° N°5.976/2020 

 

Márcia Andréa Araújo Santos – Presidente – DETEC/Prenae 

Simone Costa Andrade dos Santos – Membro – DEGRAD/Prenae 

Gedeon Silva Reis - Membro – DED/Prenae 

Marinelma Costa Meireles – Membro – DDE/Barreirinhas 

Ernesto de Lucas Chagas - Membro – DETEC/Monte Castelo 

Alberico Francisco do Nascimento - Membro – DESU/Monte Castelo 

 

DESPACHO: 

Aprovo e encaminho para apreciação do Comitê de Crise Central e posterior homologação pelo 

Reitor. 

 

 

 

MARON STANLEY SILVA OLIVEIRA GOMES 

Pró-Reitor de Ensino e Assuntos Estudantis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 
 

 

REFERÊNCIAS  

Serviram como base pra construção desta Nota Técnica as seguintes legislações:  

• LDB - Lei Nº 9.394, de dezembro de 1996 – Estabelece Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 

• Lei Federal Nº 14.040, de 18 de agosto de 2020 – Estabelece normas educacionais 

excepcionais a serem adotas durante o estado de calamidade pública. 

• Resolução CNE/CP Nº 2, de 10 de dezembro de 2020 – Institui Diretrizes Nacionais 

orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto 

de 2020. 

• Portaria do Ministério da Educação Nª 1030, de 1º de dezembro de 2020, com as 

alterações dadas pela Portaria Nº1038, de 7 de dezembro de 2020 – dispõe sobre o 

retorno às aulas presenciais e sobre o caráter excepcional de utilização de recursos 

educacionais digitais para integralização da carga horária das atividades pedagógicas 

dos Cursos Superiores enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus – 

Covid-19. 

• Portaria do Ministério da Educação Nª 1096, de 10 de dezembro de 2020 – dispõe sobre 

o retorno às aulas presenciais e sobre o caráter excepcional de utilização de recursos 

educacionais digitais para integralização da carga horária das atividades pedagógicas 

dos Cursos técnicos enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus – 

Covid-19. 

• Resolução Consup/IFMA Nº 117, de 30 de setembro de 2013 – Aprova das Normas Gerais 

dos Cursos de Graduação do IFMA. 

• Resolução Consup/IFMA Nº 14, de 28 de março de 2014 - Aprova das Normas Gerais dos 

Cursos de Técnicos do IFMA. 

• Resolução Consup/IFMA Nº 114, de 10 de dezembro de 2019 – Dispõe sobre as Normas 

de Avaliação do Processo de Ensino Aprendizagem dos Cursos de Técnicos do IFMA. 

• Portaria IFMA Nº 2.068, de 02 de junho de 2020 - Estabelece normas à Graduação, no 

que tange à defesa de Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, às Atividades 

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 atividades acadêmicas presenciais. 

• Portaria IFMA nº 2.618, de 12 de junho de 2020 – Estabelece diretrizes para a realização 

de Atividades 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; 

• Portaria IFMA nº 2.656, de 18 de junho de 2020 -Dispõe sobre a trilha formativa para a 

utilização de ferramentas digitais que favoreçam os processos de ensino e de 

aprendizagem no contexto emergencial relativo à preparação de materiais e atividades 

pedagógicas não presenciais; 

• Portaria IFMA nº 4.426, de 22 de setembro de 2020 - Estabelece diretrizes relacionados 

à Graduação e aos Cursos Técnicos, no que tange à substituição de práticas presenciais 

https://portal.ifma.edu.br/wp-content/uploads/2020/06/Portaria-2618-de-12-de-junho-de-2020-1-converted.pdf
https://portal.ifma.edu.br/wp-content/uploads/2020/06/Portaria-2656-de-18-de-junho-de-2020.pdf


    

  

 

 
 

 

de estágio e de laboratório por atividades não presenciais e quanto às possibilidades de 

estágio presencial no contexto da Pandemia. 

• Instrução Normativa N° 109, de 29 de outubro de 2020 da Secretaria de Gestão e 

Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia - Estabelece orientações aos órgãos 

e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC para o 

retorno gradual e seguro ao trabalho presencial. 
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