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Nota Informativa n. 02/2021

Cursos Técnicos em Química e Biotecnologia Integrados ao Ensino Médio

Prezados Estudantes, Pais e/ou Responsáveis,

Saudamos a todos e todas, desejando muito cuidado, saúde e precaução. Orientamos a
permanecerem cumprindo as medidas preventivas contra a Covid-19, como o uso de máscaras, a
higienização das mãos com sabão ou álcool, o isolamento/distanciamento social, dentre outros,
para que juntos possamos superar este difícil momento.

Frente ao recrudescimento do cenário epidemiológico em nosso país, o Ifes autorizou a manutenção
da suspensão das atividades letivas presenciais até o dia 30 de junho de 2021, por meio da
Resolução do Conselho Superior nº 2/2021, de 26/02/2021, de modo a manter o trabalho com as
Atividades Pedagógicas Não Presenciais. Informamos ainda, que em função das medidas restritivas
adotadas em nível estadual para o combate à pandemia da Covid-19, apenas as atividades essenciais
poderão ser realizadas de forma presencial nos campi do Ifes até o dia 31 de março.

Com base na supracitada resolução, a finalização do semestre 2020/2 se dará ao final do mês de
maio. Até o mês de junho, os campi devem se planejar e se preparar para a realização de atividades
letivas presenciais com o ensino flexível híbrido. Em nosso campus, além das compras de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para garantir a segurança da comunidade acadêmica,
incluímos a instalação de câmeras em salas de aulas e alguns laboratórios, que estão sendo utilizadas
pelos docentes tanto para gravação como transmissão simultânea de aulas pela internet.

Informamos que, a fim de qualificar o trabalho docente bem como os estudos discentes, por
conseguinte, o ensino ofertado pelo Campus Vila Velha, serão promovidas alterações na Portaria nº
248, de 16/12/2020. Dentre as principais questões, discutidas com a Equipe Gestora do Ensino e os
Docentes, destacamos:

- A permanência da realização de atividades síncronas e assíncronas;
- A obrigatoriedade da carga horária de atividades síncronas para 50% da carga horária do

componente curricular;
- As atividades síncronas não serão gravadas nem disponibilizados os links nas salas do

AVA/Moodle, com exceção dos docentes que desejarem;
- As atividades síncronas necessariamente serão realizadas no turno matutino, em regime de

escala quinzenal, conforme calendário quinzenal disponível no site do campus;
- Os estudantes devem realizar as atividades avaliativas em um prazo de até 48 horas úteis

após a sua disponibilização na sala do AVA/Moodle;

https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_2_2021_-Autorizar_a_manuten%C3%A7%C3%A3o_da_suspens%C3%A3o_das_atividades_letivas_presenciais_at%C3%A9_o_dia_30_de_junho_de_2021.pdf
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/FE88636805A4D88F2D7DF3FC58447FE9?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/FE88636805A4D88F2D7DF3FC58447FE9?inline


- Os estudantes devem cumprir um prazo máximo de até 15 dias para a entrega das demais
atividades requeridas pelos docentes;

- Após a entrega das atividades e realização das avaliações pelo discente, o professor deverá
registrar as notas no Sistema Acadêmico.

Orientações atitudinais

As alterações propostas visam promover um maior aproveitamento acadêmico em relação aos

conteúdos trabalhados, as interações entre os docentes e os estudantes, bem como a regularidade e

a persistência para a qualificação do processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, reforçamos ao

corpo estudantil e suas famílias as orientações sobre rotina de estudos emanadas em atendimentos

individuais, reuniões e notas informativas anteriores, destacando a importância da organização

familiar no planejamento individual do discente para participação nas atividades previstas em cada

componente curricular e que seus responsáveis os auxiliem a cumprir esta organização, orientando e

acompanhando sua vida acadêmica. Recomenda-se ainda aos estudantes que:

- Participem diariamente das aulas síncronas. É fundamental engajar-se e frequentar as aulas

como se estivessem indo ao campus;

- Nos momentos síncronos, ativem as câmeras e os microfones de seus dispositivos,

demonstrando efetiva participação com o levantamentos de questões, dúvidas e

considerações sobre o conteúdo trabalhado. Porém, desativar o microfone após a fala, a fim

de evitar ruídos durante a aula;

- Estudem, previamente às aulas síncronas, os conteúdos e os materiais disponibilizados pelo

docente na sala do AVA/Moodle;

- Utilizem os horários do turno matutino em que não ocorram aulas síncronas para realizar as

atividades assíncronas. No vespertino, poderá agendar atendimento individual com o

docente, conforme horários disponíveis nos Planos de Trabalho de cada componente

curricular;

- A frequência às Atividades Pedagógicas Não Presenciais permanece não sendo considerada

como critério de avaliação. Todavia, a não participação nos momentos síncronos e

assíncronos possivelmente prejudicará a sua formação acadêmica;

- Estabeleçam um horário para dormir e acordar cedo, com disposição para os estudos;

- Utilizem a blusa do uniforme do Ifes durante as atividades síncronas;

- Preferencialmente, devem se disponibilizar de um espaço reservado e silencioso para as

atividades síncronas;

- Mantenham seu quarto e ambiente de estudo limpo e organizado;

- Hidrate-se, se alimentar bem e realizar exercícios físicos;

- O Ifes disponibilizou o Kit Digital online para organização discente com planners e grades

para anotações de provas e atividades. Organize-se!

https://www.ifes.edu.br/kit-digital?showall=1


Horário de Atendimento Docente extraclasse e Plantão de Pais e Responsáveis

Os atendimentos dos professores aos pais e/ou responsáveis serão realizados de modo contínuo ao
longo do período letivo, mediante agendamento prévio via e-mail. Os pais e/ou responsáveis devem
entrar em contato com o docente, apresentando-se e informando o nome e turma do filho,
colocando suas dúvidas e podem solicitar o agendamento de um horário online para conversarem,
além de deixar seu próprio contato.

Em relação aos atendimentos docentes aos estudantes, conforme previsto nos Planos de Ensino dos
componentes curriculares, os docentes disponibilizam horários, individuais ou coletivos, no
contraturno do Curso. Alguns docentes solicitam que os estudantes devem informá-los se irão ou
não tirar dúvidas referente ao conteúdo apresentado antes do horário de atendimento, para que
assim, possam se organizar da melhor forma possível para atender a demanda.

Havendo dificuldades em algum componente curricular, seja para a realização ou o envio das
atividades, solicitamos que os discentes entrem em contato com seus respectivos professores e
solicitem atendimento, a fim de sanar suas dúvidas, e persistindo o problema, alguma dúvida ou
demanda, podem ser contatadas as Coordenações de Curso e a Equipe Pedagógica.

Informamos que o Professor Lauro Sá é o novo Coordenador do Curso Técnico em Biotecnologia
Integrado ao Ensino Médio. Seu contato é tecbiotecnologia.vv@ifes.edu.br e (27) 99298.0309.

Agora você pode emitir documentos via Sistema Acadêmico!

É muito simples: Basta fazer o login no sistema e clicar em "Solicitar documentos". Após esse passo,

selecione o documento desejado e clique no botão "Solicitar documento". Os documentos

disponíveis para emissão pelo Sistema Acadêmico são: atestado de escolaridade, boletim escolar e

histórico escolar parcial.

O sistema disponibiliza ainda a área "Validar Documentos", onde o público externo pode acessar

para verificação da autenticidade dos documentos emitidos pelos alunos via web.

Por favor, confira e atualize seus dados cadastrais, se necessário, pois são os dados que serão

impressos em documentos com declarações, diplomas.

Solicitamos que acompanhem os canais de comunicação do Ifes para se manterem atualizados:

Site do Ifes: https://ifes.edu.br/

Site do Campus Vila Velha: https://vilavelha.ifes.edu.br/

Fale Conosco - Contatos do Campus Vila Velha: https://vilavelha.ifes.edu.br/faleconosco.html

APNPs: https://vilavelha.ifes.edu.br/apnps

Dicas de Estudos: https://vilavelha.ifes.edu.br/apnps#documentos

Instagram: @ifesvilavelhaoficial

Facebook: https://www.facebook.com/ifesvilavelhaoficial

mailto:tecbiotecnologia.vv@ifes.edu.br
https://ifes.edu.br/
https://vilavelha.ifes.edu.br/
https://vilavelha.ifes.edu.br/faleconosco.html
https://vilavelha.ifes.edu.br/apnps
https://www.facebook.com/ifesvilavelhaoficial


Youtube: https://www.youtube.com/user/ifescampusvilavelha

Contatos das coordenadorias

Coordenadoria de Biblioteca

biblioteca.vv@ifes.edu.br

Coordenadoria do Curso Técnico Biotecnologia
tecbiotecnologia.vv@ifes.edu.br

Coordenadoria do Curso Técnico em Química
tecnicoquimica.vv@ifes.edu.br

Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar

multidisciplinar.vv@ifes.edu.br

Coordenadoria de Gestão Pedagógica

cgp.vv@ifes.edu.br

“O distanciamento hoje garante nosso reencontro amanhã.”

https://www.youtube.com/user/ifescampusvilavelha
mailto:biblioteca.vv@ifes.edu.br
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