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Nota Informativa n. 01/2021

Prezados Estudantes,
Inicialmente, saudamos a todos e todas neste novo ciclo que se abre, desejando muita saúde,
cuidado, prevenção e resgate dos laços sociais, ainda que virtuais, entre toda a comunidade escolar.
Informamos que, por meio do Ato de Homologação Provisória CS n. 15/2020, o Ifes manterá as
atividades letivas presenciais suspensas até o dia 28/02, podendo ocorrer prorrogação deste prazo
conforme deliberações do Conselho Superior da instituição e as alterações no cenário
epidemiológico regional. Logo, iniciaremos o semestre mantendo o trabalho com as Atividades
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA/Moodle. Com a
mudança nas condições da pandemia e os ajustes necessários, conforme o Protocolo de
Biossegurança do Ifes, trabalharemos com a possibilidade de implementar o Ensino Flexível Híbrido
ao longo deste ano, facultando aos docentes e discentes a oportunidade de aulas presenciais.
Dessa forma, faz-se necessário alguns informes importantes sobre o período que se inicia.

Calendário Acadêmico
O Calendário Acadêmico de 2020 foi reestruturado e está disponível em:
Superior:
https://www.ifes.edu.br/images/stories/-publicacoes/calendario-academico/2020/vila-velha/calend
ario-graduacao-2020-vila-velha-apnp.pdf
Técnico Concomitante:
https://www.ifes.edu.br/images/stories/-publicacoes/calendario-academico/2020/vila-velha/calend
ario-tecnico-concomitante-2020-vila-velha-apnp.pdf
O semestre letivo 2020/2 terá início em 08 de fevereiro de 2021 para todos os cursos. Abaixo, segue
algumas datas importantes:
Cursos Superiores:
-

08/02 - Início do semestre letivo
28/05 - Término semestre letivo
31/05 - 02/06 Avaliações finais (Prova Final)

Técnico em Química Concomitante e Subsequente:
-

08/02 - Início do semestre letivo
22/05 - 26/05 - Semana de recuperação
28/05 - 31/05 - Término semestre letivo

Horário Acadêmico
O horário acadêmico das turmas também passou por reformulações e está disponível em:
https://vilavelha.ifes.edu.br/noticiasvv/17404-horario-acad-2020-2.html
É importante destacar que durante as aulas síncronas e avaliações online, os docentes se guiarão os
horários já estabelecidos. Além disso, nos Planos de Ensino constará os dias, horários e formato de
atendimento extraclasse dos docentes.

Atividades Pedagógicas Não Presenciais - APNPs
Um dos maiores desafios enfrentados pelo Ifes em 2020 foi a implementação das APNPs, tendo em
vista o contexto sanitário vivenciado. Com a experiência propiciada, será possível iniciar este
semestre letivo realizando algumas alterações em sua execução.
Com base na Portaria nº 248/2020, o campus Vila Velha orienta aos docentes a permanecerem
utilizando o AVA/Moodle para a construção das salas de aula, sendo assegurado o cumprimento da
carga horária e os conteúdos previstos nos Planos de Ensino dos componentes curriculares. Na
oportunidade, os docentes foram orientados a ministrar os conteúdos por meio de videoaulas e a
realizar atividades síncronas (no horário da disciplina) e assíncronas, disponibilizando a gravação das
aulas síncronas no AVA/Moodle.
Em relação às atividades e avaliações, orienta-se que os docentes permitam um prazo de 15 dias
para a entrega das atividades (cujos arquivos devem ser entregues pelos estudantes no formato
requerido) e um prazo de 48 horas para a realização de avaliações.
No Curso Técnico em Química, assegura-se o direito à recuperação paralela aos discentes que não
atingirem 60% da pontuação de uma avaliação ou de um conjunto pré-definido de avaliações, e a
todos os cursos do campus é previsto o direito à segunda oportunidade de avaliação aos discentes
que, em até 2 dias úteis, comprovarem o motivo da ausência na avaliação com base nas
possibilidades previstas no item XXVIII do Artigo 2º do Código de Ética e Disciplina do Corpo Discente
do Ifes.
Para os Cursos Superiores e o Técnico em Química os docentes continuarão realizando postagens
semanais de conteúdos e atividades no AVA/Moodle.

Livros da Biblioteca
O empréstimo de livros está temporariamente suspenso, assim como a cobrança de multas e o
acesso à Biblioteca, haja vista que os servidores estão fazendo Home Office e, no retorno às
atividades presenciais, seguirão as orientações presentes na “Proposta de trabalho para bibliotecas
do Ifes durante a pandemia do coronavírus (Covid-19)”.
No entanto, caso haja algum livro emprestado e o discente queira realizar a devolução, basta
colocá-lo(s) em uma sacola transparente e entregá-lo(s) à recepcionista, na portaria do campus Vila
Velha, que encontra-se aberta das 7h às 22h, de segunda a sexta-feira, a partir de 08/02. Em
seguida, envie um e-mail para biblioteca.vv@ifes.edu.br informando da devolução. Os livros serão
recolhidos e a baixa será realizada no sistema. Você receberá um e-mail de confirmação da
devolução. O e-mail é o canal de contato utilizado para esclarecer dúvidas e/ou questionamentos
que porventura possam surgir.

Assistência Estudantil e concessão de chips de dados para acesso à internet
Por meio do programa Alunos Conectados, estão sendo distribuídos chips com pacotes de dados de
internet aos estudantes em situação de vulnerabilidade econômica. Os chips são disponibilizados
através de Edital pela Reitoria do Ifes. Estudantes com essa demanda podem fazer contato com a
Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar (CAM) para levantamento de dados e orientações
prévias através do e-mail multidisciplinar.vv@ifes.edu.br .
Já em relação aos programas de auxílio da Assistência Estudantil, informamos que o Campus
disponibilizará através de Edital a seleção para auxílios de alimentação, material didático e moradia.
O Edital e link para inscrição estarão disponíveis a partir do dia 08/02 no site do Campus.

Importância da Rotina de Estudos
Conforme orientado em momentos anteriores, a manutenção de uma rotina diária de estudos é
fundamental ao bom aproveitamento acadêmico, tanto para a apropriação de conteúdos já
estudados, como para os novos conhecimentos. Assim, sugere-se que os discentes organizem o seu
tempo considerando momentos para o descanso, o lazer, a interação à distância com os amigos, as
atividades cotidianas em casa e com a família, bem como para a realização de tarefas escolares
curriculares e/ou extracurriculares. É de extrema importância não se isolar dentro da própria casa,
mas sim conversar, compartilhar, falar dos seus sentimentos e ouvir os outros, tornando este tempo
menos difícil e mais leve. É fundamental que a família tenha momentos e vivências em conjunto para
fazer o que gosta e o que a faça bem!
Além de realizar as tarefas propostas, o tempo em casa pode ser utilizado para revisar quais temas
têm dúvidas, escrever redações e aprofundar seus conhecimentos em algumas disciplinas. É uma
boa oportunidade também para se dedicar às atividades do seu interesse, tais como aprender ou
exercitar um novo idioma, desenvolver suas habilidades com algum instrumento musical, aprender
algo novo, ver filmes, séries, ler livros etc. O importante é que o discente planeje suas atividades
diárias e a família colabore com essa organização, para que sejam executadas e tornem esse período
um momento de aprendizados e vivências, apesar das dificuldades colocadas.

Para organizar a rotina de estudos, deve-se:
1. Estabelecer um horário para acordar, dormir e fazer suas refeições;
2. Planejar o horário de estudos para executar as atividades propostas pelos docentes, tendo o
cuidado de não concentrar conteúdos nos quais têm dificuldades em um mesmo dia;
3. Se organizar para o tempo de estudo e separar de antemão todo o material necessário;
4. Manter o quarto e/ou ambiente de estudos limpo e organizado;
5. Separar tempo para executar as demais tarefas diárias;
6. Buscar exercitar o corpo e a respiração consciente: na internet há vários vídeos sobre o tema;
7. Planejar um momento para aprofundar conhecimentos, habilidades, aprender algo novo, ler, ver
filmes etc.;
8. Reservar um período do dia para interação familiar e com as pessoas que o discente esteja
afastado;
9. Hidratar-se e alimentar-se bem. Fazer exercícios, tomar banho de sol e fortalecer a imunidade.

Não custa lembrar:
1. É fundamental estabelecer uma estratégia para que o celular e as redes sociais não sejam a
principal atividade do discente durante sua rotina diária;
2. Elaboramos uma sugestão de rotina diária a fim de lhe auxiliar a organizar o seu tempo de estudos
não presencial (clique aqui para acessar o documento e editá-lo) e uma relação de aplicativos
gratuitos que facilitam esta organização (clique aqui). O Ifes disponibilizou o Kit digital online para
organização discente com planners e grades para anotação de provas e atividades;
3. Acompanhar o site e mídias sociais do Campus para estar sempre atualizado. Caso necessário, Fale
Conosco!

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, 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.
A experiência demonstra que a parceria entre escola, estudantes e pais/responsáveis é fundamental
para a obtenção de bons resultados. Contamos com o seu apoio, colaboração e dedicação neste
ano!

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

Contatos das coordenadorias
Coordenação de curso de Biomedicina
biomedicina.vv@ifes.edu.br
Coordenação de curso de Química Industrial
quimicaindustrial.vv@ifes.edu.br
Coordenação de curso de Licenciatura em Química
licenciaturaquimica.vv@ifes.edu.br
Coordenação de curso de Licenciatura em Pedagogia
pedagogia.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 que faz o mundo humano não são as coisas, são as relações.” Rubem Alves

