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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA 
COMISSÃO LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE ATIVIDADES 

NÃO PRESENCIAIS DO CAMPUS (CLAGANP) 

 

  
DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (AENPs)  

NO ÂMBITO DO CAMPUS ITAPORANGA 

  

A COMISSÃO LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE ATIVIDADES NÃO 
PRESENCIAIS (CLAGANP) do IFPB Campus Itaporanga, no uso de suas atribuições legais, com 
base no Art. 4 e no Art. 17 da Resolução 29/2020 - CONSUPER/DAAOC /REITORIA/IFPB, 

  

RESOLVE: 

Recursos Educacionais 

Art. 1. A plataforma definida para a realização das AENPs no Campus Itaporanga é o Google 
Classroom, através da qual deverão ser criadas e atualizadas as salas virtuais para cada 
disciplina por turma, onde serão publicados os recursos educacionais de cada disciplina, sendo 
também a principal via de comunicação entre docentes e discentes. 

Art. 2. As disciplinas poderão usar recursos digitais como videoaulas, textos de apoio, e-books, 
infográficos, apresentações de slides, sistemas interativos para aulas síncronas, entre outros que 
sirvam aos propósitos educacionais no ensino remoto; além dos livros didáticos impressos 
disponibilizados pelo Campus a seus/suas discentes. 

Comunicação entre Docentes e Discentes 

Art. 3. Os(as) docentes deverão estar à disposição para atendimento a dúvidas de estudantes 
em horário comercial, de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 (oitos horas) às 18:00 (dezoito 
horas), exceto feriados oficiais previstos no Calendário de AENPs. 

§1º A comunicação deverá se dar prioritariamente através da própria plataforma Google 
Classroom, podendo também ser feita por via do e-mail institucional. 

§2º Estudantes e docentes devem prezar mutuamente pelo respeito aos horários de privacidade 
(fora do horário comercial), bem como no uso das palavras e tratamento entre si. 

 

Organização da AENPs 

Art. 4. Os recursos das disciplinas, i.e., videoaulas, textos de apoio, atividades avaliativas etc. 
deverão ser publicados, organizadas por tópico, semanalmente sempre na quarta-feira, às 07:00 
(sete horas) da manhã, salvo exceções, de forma conjunta pelos(as) respectivos(as) docentes 
das disciplinas, conforme Calendário de AENPs do IFPB Campus Itaporanga pactuado entre 
CLAGANP, direção, docentes, discentes e equipe pedagógica, e conforme a ordem dos tópicos 
dos seus Planos Instrucionais. 

§ 1º Sempre que a quarta-feira, ou seja, o dia inicial de cada tópico, coincidir com um feriado, a 
data de programação do tópico deverá ser ajustada para o próximo dia útil, também às 07:00 
(sete horas) da manhã, observando o calendário oficial das AENPs do Campus. 



§ 2º Casos fortuitos ou de força maior que impeçam o(a) docente de publicar os recursos do 
tópico da semana deverão ser, se possível previamente, comunicados às coordenações de 
curso, ou justificadas em tempo oportuno no mesmo dia. 

§ 3º Em caso de atraso, como cita o parágrafo anterior, o(a) docente responsável pela disciplina 
deverá providenciar o material assim que houver condições para tal, estendendo o prazo para 
estudantes realizarem as atividades. 

Art. 5. Cada disciplina, obrigatoriamente, realizará no mínimo 01 (um) encontro síncrono 
semanalmente por meio da ferramenta Google Meet ou outra ferramenta de videoconferência 
quando devidamente e antecipadamente informado às respectivas turmas. 

Parágrafo único. As aulas síncronas deverão ser gravadas pelo(a) docente e disponibilizadas de 
forma restrita a discentes da turma na respectiva sala virtual no Google Classroom. 

 

Atividades Formativas e Somativas 

Art. 6. As avaliações semanais de cada disciplina terão caráter formativo, ou seja, de formação 
do conhecimento, considerando pontuação por entrega. 

§ 1º Cada atividade formativa valerá até 40 (quarenta) pontos pela entrega no prazo estabelecido 
e até 60 (sessenta) pontos pelos acertos das questões. 

§ 2º As atividades formativas deverão ter o prazo de entrega definido para a terça-feira, quando 
dia útil, seguinte à data de sua publicação, às 23:59 (vinte horas e cinquenta e nove minutos), 
compreendendo uma semana inteira para que os(a) estudantes possam estudar todo o material 
ofertado e cumprir suas atividades. 

§ 3º Sempre que a terça-feira coincidir com um feriado do calendário oficial das AENPs, a data 
de entrega da(s) atividade(s) deverá ser prorrogada para o próximo dia útil. 

§ 4º Em caso de atraso na publicação da avaliação do tópico, por parte do(a) docente, este(a) 
deverá ter o prazo de entrega prorrogado pelo número de dias igual ao número de dias de atraso. 

§ 5º Atividades semanais formativas entregues por estudantes fora do prazo, sem justificativa, 
deverão ser aceitas pelo(a) docente, desde que não seja extrapolado o excedente de 02 (dois) 
dias úteis após o prazo original da referida atividade, e o(a) estudante terá dedução da sua nota 
de entrega, da qual trata o § 1º deste caput, estipulada em 20 (vinte) pontos por dia.  

Art. 7. As avaliações globais, realizadas ao final de cada bloco/bimestre terão caráter somativo, 
ou seja, pontuadas apenas de acordo com os acertos de cada questão. 

§ 1º As atividades globais deverão ser disponibilizadas por cada docente de acordo com o 
calendário específico divulgado pelas coordenações de curso para cada bloco. 

 

Reposições de Atividades 

Art. 8. Ao final de cada bloco, haverá um período de reposições de atividades não entregues 
para aquele(as) que assim fizerem jus.  

§ 1º O período de reposições será previsto no Calendário de AENPs do Campus, e acontecerá 
logo após o encerramento das aulas de cada bloco, não sendo permitida a entrega em bloco 
posterior ao qual a atividade avaliativa está inserida. 

§ 2º Cada estudante terá direito, desde que apresente justificativa, à reposição de apenas uma 
atividade formativa por disciplina em cada bloco, além da reposição da Avaliação Bimestral. Em 



caso de estudante menor de idade, a justificativa deve ser assinada e entregue por seu/sua 
responsável legal. 

§ 3º As justificativas deverão ser apresentadas no formulário do ANEXO I, e o formulário enviado 
para o e-mail protocolo.ip@ifpb.edu.br, com cópia para o(a) respectivo(a) docente da disciplina, 
em até 03 (três) dias úteis após o prazo de entrega das atividades. 

§ 4º Uma subcomissão local será designada por portaria, e caberá a ela a apreciação das 
justificativas recebidas. 

§ 5º Só serão admitidas justificativas acompanhadas de comprovação; além dos documentos 
previstos no Regimento Didático, tais como laudos médicos, declarações de atividades 
profissionais, desportivas e/ou culturais, outras evidências como registros fotográficos, relatos 
dos responsáveis, poderão ser utilizadas para constatar a situação de impedimento à entrega 
das atividades no prazo estabelecido.  

$ 6º A subcomissão de que trata o § 4º terá o prazo até o último dia de aulas de cada bloco para 
apreciar as justificativas enviadas e decidir pelo direito de reposição ou não de cada estudante 
que tenha submetido o formulário conforme orientação do § 3º deste caput. 

Art. 9. O cálculo da média bimestral deve obedecer à fórmula a seguir, constituindo-se de uma 
média simples de todas as notas das atividades do bimestre: 

 
(AF1 + AF2 + ... + AFn + AVB ) / n +1, em que 

AF = Avaliação Formativa semanal 
AVB = Avaliação Bimestral  

n = número de avaliações formativas do bimestre 

 

Recuperações  

Art. 10. Ao final de cada bloco, de acordo com o Calendário das AENPs do IFPB Campus 
Itaporanga, será garantida a estudantes com média abaixo de 70 (setenta) a oportunidade de 
Recuperação, como prevê o Regimento Didático do IFPB. 

Parágrafo único. O(a) estudante que tenha entregado menos de 50% (cinquenta por cento) de 
suas atividades do bloco/bimestre em uma disciplina não terá direito à recuperação bimestral na 
referida disciplina. 

   

Provas Finais, Aprovação e Reprovação 

Art. 11. Durante as AENPs, o Campus Itaporanga deverá flexibilizar os requisitos previstos no 
Regimento Didático do IFPB para concessão de direito dos(as) estudantes à participação na 
Provas Finais das disciplinas: 

§ 1º Estudantes com no máximo 02 (duas) reprovações em disciplinas, ou seja, cuja Média Anual 
seja menor que 40 (quarenta), poderão participar das Provas Finais; 
 
§ 2º Estudantes com 03 (três) ou mais reprovações, ou seja, cuja Média Anual seja menor que 
40 (quarenta), estarão reprovados(as) e ficarão automaticamente retidos(as) na mesma série; 
 
Art. 12. Terá direito à apreciação do Conselho de Classe Final o(a) discente que, após realizar 
as Avaliações Finais, permanecer com média final inferior a 50 (cinquenta) em até 06 (seis) 
disciplinas. 
 



Art. 13. Terá direito à Progressão Parcial o(a) discente que, após submeter-se às Avaliações 
Finais e ao Conselho de Classe Final, permanecer em situação de reprovação em até 04 (quatro) 
disciplinas. 

 

Casos Especiais 

Art. 14. Estudantes em atendimento pelo Núcleo de Acompanhamento Psicossocial (NAPS) do 
Campus poderão ter condições especiais em relação aos artigos das seções Reposições, 
Recuperações e Provas Finais e Reprovações. 

§1º O NAPS e as coordenações de curso e pedagógica emitirão pareceres para ciência da equipe 
docente sobre a condição especial de cada estudante atendido(a) pelo Núcleo. 

 

Plágio 

Art. 15. De acordo com o Regimento Disciplinar do IFPB (2011), é infração grave a cópia de 
textos, imagens e outras produções intelectuais de autoria de terceiros sem a devida referência, 
ou seja, o ato de plágio, sendo a prática, portanto, vedada também nas atividades do Ensino 
Remoto. 

Parágrafo único. Poderá ser atribuída a nota zero às respostas em questões de prova que sejam 
identificadas como cópia de colegas ou de fontes da internet. 

  

Registro das notas 

Art. 16. Os(as) docentes deverão registrar as notas das atividades formativas/somativas de suas 
disciplinas/turmas no SUAP em até duas semanas após o prazo estabelecido para a entrega das 
atividades dos(as) discentes. 
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ANEXO I 
 

REQUERIMENTO PARA REPOSIÇÃO DE ATIVIDADES 
 

DADOS DO(A) DISCENTE 

NOME 
 

CPF 

CURSO 
 

TURMA/TURNO 

DATA DE NASCIMENTO 
 

NATURALIDADE RG / ÓRGÃO EXPEDITOR 

MATRÍCULA  
 

TELEFONE E-MAIL 

ENDEREÇO COMPLETO 
 
BAIRRO 
 

CIDADE ESTADO 

 

Com base no Art. 8 das DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
(AENPs) NO ÂMBITO DO CAMPUS ITAPORANGA, o(a) discente acima identificado(a) vem 
requerer: 

Análise de justificativa por não haver entregado atividade(s) formativa(s) semanal(is) descrita(s) 
e/ou Avaliação Global na tabela abaixo. Apreciada a justificativa, requere a anuência para 
realizar a reposição da(s) referida(s) atividade(s). 

Disciplina Tópico Data de entrega  
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JUSTIFICATIVA 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Nestes termos pede deferimento. 

 

_________________________, ___/___/_____. 
(Cidade/UF, data) 

 

 

__________________________________ 
Assinatura do(a) discente 

 

__________________________________ 
Assinatura do(a) responsável legal 

(quando discente for menor de idade) 


