


Ela regulamenta e normatiza a implementação das
Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs)
em função da situação de excepcionalidade da
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). 

Você conhece a Resolução CS Nº 01/2020?

clique aqui e Acesse a Resolução!
Ou acesse www.ifes.edu.br, vá em Conselho superior e selecione 2020.

https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_1_2020_-_Atividades_N%C3%A3o_Presenciais_-_Alterado_pela_Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_25_2020.pdf


As APNPs são facultativas?

Não, as APNPs estão substituindo
as atividades letivas presenciais,
portanto, são obrigatórias.

“As atividades pedagógicas não presenciais serão consideradas como efetivo trabalho escolar,
e a carga horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga horária presencial
conforme legislação vigente, desde que atenda a esta resolução” (Res. CS Nº 01/2020, Art. 2º)



Estou com dúvida em uma atividade, não sei
quem procuro...

Questões relacionadas às disciplinas devem ser
primeiramente tratadas com o(a) professor(a). 

Envie um e-mail, use o Fórum no Moodle ou envie um
“WhatsApp” (se foi disponibilizado esse contato). 

Não fique com a dúvida! Não deixe de procurá-lo(a)!



Não tenho o e-mail do(a) professor(a), o
que eu faço?

Técnico em Administração Integrado: coadm.vni@ifes.edu.br
Técnico em Agroindústria Integrado: igorb@ifes.edu.br
Superior em Letras: letras.vni@ifes.edu.br 
Superior em Administração: adm.vni@ifes.edu.br
Superior em CTA: cta.vni@ifes.edu.br

Tente conseguir com um colega de turma.
 
Se não conseguir, entre em contato com o(a) coordenador(a) do seu curso: 



Estou tendo problemas em acessar o
Moodle, e agora?

Você pode entrar em contato com o Núcleo
de Tecnologias Educacionais (NTE).

nte.vni@ifes.edu.br



Estou recebendo as atividades impressas (busco
no Campus ou  recebo pelo correio). Como faço

para o(a) professor(a) corrigi-las?

Alunos que buscam as 
atividades no Campus

Quando você for buscar uma atividade nova, você
pode entregar a que já fez! A atividade entregue
será enviada para correção.



Estou recebendo as atividades impressas (busco
no Campus ou  recebo pelo correio). Como faço

para o(a) professor(a) corrigi-las?

Vocês serão orientados a enviar as atividades resolvidas por logística
reversa - isto é, você não terá custos para postagem. O Ifes receberá
suas atividades e enviará aos docentes para correção.

Alunos que recebem 
via correio



Se você recebe o material impresso, não se
preocupe com o Moodle, o docente fez uma
adaptação do material que está na plataforma
para que você tenha acesso a todo conteúdo e
atividades! Você será avaliado pelo material
que recebeu.

Mas atenção! 
Você deve se preocupar apenas com as
atividades disponíveis na sua forma de
acesso. 



É importante que as atividades sejam
realizadas e devolvidas aos docentes
para correção.
A frequência de entrega irá depender
da sua forma de acesso e da disciplina.
Manter esse hábito irá te auxiliar na sua
organização e no acompanhamento das
matérias dadas. 

Mas atenção! 



Não estou fazendo ou parei de fazer as
APNPs, devo falar com alguém?

É de extrema importância que você entre
em contato conosco:

Diretoria de Ensino
diren.vni@ifes.edu.br 



Quero trancar o curso ou cancelar uma
disciplina, como proceder?

Durante as APNPs, o trancamento será permitido em fluxo contínuo
para alunos dos Cursos Técnicos e cursos de Graduação,
enquanto o cancelamento de disciplinas pode ser requerido
apenas por alunos de Graduação.

Nosso setor responsável para esses
procedimentos é a Coordenadoria de

Registro Acadêmicos (CRA):
cra.vni@ifes.edu.br. 

Mais informações
podem ser obtidas na

Resolução CS N°
01/2020.
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