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Nota Informativa nº 03/2020

Prezados Pais e/ou Responsáveis,

Tendo em vista a manutenção de um quadro da pandemia que impede a retomada das aulas nos
campi, o Comitê de Crise do Ifes aprovou a prorrogação da suspensão das atividades letivas
presenciais até o dia 31/07/2020, havendo possibilidade de nova prorrogação caso não haja
segurança para o retorno às aulas nos campi. Nesse período, o Ifes Campus Vila Velha vem se
mobilizando para a produção de álcool, sabão e desinfetante para doar para hospitais e entidades
filantrópicas. A título de exemplo, no dia 01/07/2020, foram doados mais de 1000 litros de álcool
80% glicerinado, 150 litros de sabão líquido e 730 litros de hipoclorito ao Hospital Infantil de Vila
Velha (Himaba); às Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) dos municípios de Vila
Velha e Vitória; ao Movimento Comunitário Bairro Boa Vista II (Projeto Recriar); à Associação de
Prevenção e Assistência aos Dependentes de Drogas (APADD); à Cáritas Arquidiocesana de Vitória; ao
Asilo de Idosos Frei São Pedro de Muqui; à Associação das paneleiras de Goiabeiras; e, ao projeto Ifes
Solidário.

Junto à celebração do Dia do Químico (18/06) e do Dia da Biotecnologia (30/06), realizadas
virtualmente, o mês de junho se encerrou com a notícia do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
de nossa primeira turma do Curso Técnico em Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio, por meio da
qual obtivemos o 1º lugar resultado entre todos os Institutos Federais do país, o 1º lugar entre as
escolas públicas do Espírito Santo e o 5º lugar entre todas as escolas públicas do país. Confira o
comunicado do nosso Diretor-geral, professor Diemerson Saquetto, sobre o desempenho do Campus
Vila Velha no Enem 2019: https://www.facebook.com/ifesvilavelhaoficial/videos/597911064470873/
ou aqui: https://www.instagram.com/tv/CCBrg1rDyIn/?igshid=1nu44dryxu3mb

Informamos também que o Campus conseguiu junto à Reitoria mais 30 tablets para empréstimo aos
discentes que necessitarem para a realização das Atividades Pedagógicas Não presenciais (APNPs). Se
esta for a situação de seu filho/a, solicitamos que entre em contato conosco pelo e-mail
<cgp.vv@ifes.edu.br>. Caso seu filho/a necessite receber o Auxílio Emergencial de Inclusão Digital
para viabilizar plano de internet, contate a Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar pelo
e-mail <multidisciplinar.vv@ifes.edu.br>.

Com relação ao andamento das APNPs, no dia 17/07 encerraremos a primeira etapa de sua
implementação, equivalente a 20% da Carga Horária das disciplinas teóricas e da pontuação do
semestre. Um aspecto preocupante que vem sendo levantado pelos docentes é a baixa participação
e resolução das atividades pelos discentes. Neste sentido, lembramos que é fundamental os
discentes realizarem as atividades postadas nas salas do AVA/Moodle, a fim de não deixar os
conteúdos, trabalhos e avaliações se acumularem com o passar dos dias, além de permitir que
tenham tempo hábil para tirar dúvidas com os docentes.
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Esclarecemos que tais atividades possuem datas orientativas definidas para realização e é importante
cumpri-las para o bom andamento dos estudos. Todavia, o fato de o Campus Vila Velha, com base na
consciência das distintas realidades e dificuldades vivenciadas nas famílias, ter optado por colocar
datas orientativas para a realização das atividades e avaliações, não exime o discente de sua
realização para obter a aprovação nos componentes curriculares. Logo, é fundamental a organização
e manutenção de uma rotina de estudos que possibilite ao discente realizar as atividades, conforme
orientado em comunicados anteriores. Caso ocorram 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, 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 e colaboração!

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

Persistindo alguma dúvida ou demanda, estamos à disposição para lhes atender. Podem contatar a
Coordenadoria de Gestão Pedagógica (cgp.vv@ifes.edu.br), Coordenadoria do Curso Técnico em
Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio (tecbiotecnologia.vv@ifes.edu.br) e Coordenadoria do
Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio (tecnicoquimica.vv@ifes.edu.br).

Vila Velha, 02 de julho de 2020

https://ifes.edu.br/
https://vilavelha.ifes.edu.br/
https://vilavelha.ifes.edu.br/apnps
https://www.facebook.com/ifesvilavelhaoficial
https://www.youtube.com/user/ifescampusvilavelha
mailto:cgp.vv@ifes.edu.br
mailto:tecbiotecnologia.vv@ifes.edu.br
mailto:tecnicoquimica.vv@ifes.edu.br

