SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TRIÂNGULO MINEIRO

RESOLUÇÃO Nº 077, DE 20 DE AGOSTO DE 2020
Processo 23199.006575/2020-13
Dispõe sobre a aprovação da Resolução
Ad Referendum n. 33/2020

O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
nº 11.892/2008 e as portarias nº 1.319 de 25/07/2018, publicada no DOU de 26/07/2018, nº
1.636 de 10/09/2018, publicada no DOU de 12/09/2018, nº 375, 376, 377 e 378 de 12/03/2020,
publicadas no DOU de 16/03/2020, em sessão realizada no dia 20 de agosto de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a Resolução “Ad Referendum” n. 33/2020, que versa sobre o regulamento
das atividades de ensino remoto dos cursos técnicos de nível médio e de graduação, adotadas
em razão da pandemia (Covid-19), conforme anexo.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor em 01/09/2020, nos termos do Decreto 10.139/2019.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO TRIÂNGULO MINEIRO

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO DOS CURSOS
TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO E DE GRADUAÇÃO, ADOTADAS EM RAZÃO DA
PANDEMIA (COVID-19)

2020

MISSÃO
Ofertar a educação profissional e tecnológica por meio do ensino, da pesquisa e da extensão,
promovendo o desenvolvimento na perspectiva de uma sociedade inclusiva e democrática.

VISÃO
Ser uma instituição de excelência na educação profissional e tecnológica, impulsionando o
desenvolvimento tecnológico, científico, humanístico, ambiental, social e cultural, alinhado às
regionalidades em que está inserido.

VALORES
Ética e transparência; excelência na gestão educacional; acessibilidade e inclusão social;
cidadania e justiça social; responsabilidade ambiental; inovação e empreendedorismo;
valorização das pessoas; respeito à diversidade; gestão democrático-participativa.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CAMC – Comitê de Assessoramento e Monitoramento deCrise
CGEPE – Coordenação Geral de Ensino, Pesquisa e Extensão
CNE/CP – Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno
CONSUP – Conselho Superior
CRCA – Coordenação de Registro e Controle Acadêmico
DEPE – Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
DOU – Diário Oficial da União
IFTM – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
IN – Instrução Normativa
NAP – Núcleo de Apoio Pedagógico
NDE – Núcleo Docente Estruturante
NAPNE – Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas
PPC – Projeto Pedagógico do Curso
PROEN – Pró-reitoria de Ensino
SERES – Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
TCC – Trabalho de Conclusão de Curso
TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO DOS CURSOS
TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO E DE GRADUAÇÃO, ADOTADAS EM RAZÃO
DA PANDEMIA (COVID-19)
TÍTULO I
DA FUNDAMENTAÇÃOLEGAL
Considerando:
A Medida Provisória nº 934, de 1o de abril de 2020, que “estabelece normas excepcionais
sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei no 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020”.
O Ato do Presidente da Mesa do Congresso nº 42, de 27 de maio de 2020, que “prorroga
a Medida Provisória no 934, de 1o de abril de 2020 pelo período de sessenta dias”.
A Portaria MEC no 544, de 16 de junho de 2020, que “dispõe sobre a substituição das
aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia
do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC no 343, de 17 de março de
2020, no 345, de 19 de março de 2020, e no 473, de 12 de maio de 2020”.
A Portaria MEC no 376, de 3 de abril de 2020, que “dispõe sobre as aulas nos cursos de
educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a situação de pandemia do
novo coronavírus - Covid-19”.
A Portaria MEC no 510, de 03 de junho de 2020, que “prorroga o prazo previsto no art.
1o da Portaria MEC no 376, de 3 de abril de 2020”.

O Despacho MEC de 29 de maio de 2020, que “homologa parcialmente o Parecer
CNE/CP no 5/2020”.
A Súmula do Parecer CNE/CP no 5/2020, publicada no DOU em 04 de Maio de 2020,
Edição: 83, Seção: 1, Página: 63, que “dispõe sobre a reorganização do Calendário
Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da Covid-19.
Referente a Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Pleno
dos dias 27, 28, 29 e 30 do mês de abril de 2020. Processo CNE no 23001.000334/20202”.

O Parecer CNE/CP nº 9/2020 (aguardando homologação), que trata do “reexame do
Parecer CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendário Escolar e da
possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da
carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da Covid-19”.
TÍTULO II
DA FINALIDADE INSTITUCIONAL E DOS OBJETIVOS
Art. 1º. O presente regulamento versa sobre a normatização das prescrições legais
vigentes que determinam a prorrogação da interrupção, por prazo indeterminado, das
atividades acadêmicas presenciais nos cursos técnicos de nível médio e de graduação do
IFTM e sua substituição por atividades remotas e/ou semipresenciais, digitais ou não, em
razão da pandemia da Covid-19.

TÍTULO III
DA NATUREZA E DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO REMOTO
Art. 2º. Autoriza-se, em caráter excepcional, a substituição das unidades curriculares
presenciais e dos encontros presenciais (modalidade EaD), por atividades letivas que
utilizem recursos educacionais digitais, Tecnologias de Informação e Comunicação ou
outros meios convencionais característicos do ensino remoto.
§1º. Quaisquer alterações no desenvolvimento de atividades remotas nos cursos deverão
ser amplamente divulgadas pelas DEPE e/ou CGEPE dos campi à comunidade acadêmica
(servidores e discentes);
§2º. A organização e a oferta das diferentes unidades curriculares via ensino remoto
poderão ser realizadas na forma modular, considerando as respectivas condições
diferenciadas de tempo / espaço;
§ 3º. Para o atendimento ao disposto no caput deste artigo, o registro da carga horária
total da unidade curricular deverá contemplar as atividades letivas síncronas e/ou
assíncronas desenvolvidas durante o período de atividades remotas.
Art. 3º. O cumprimento do calendário acadêmico será flexibilizado em virtude da situação
de calamidade pública, decorrente da pandemia da Covid-19.
Parágrafo único. O IFTM está dispensado da obrigatoriedade do cumprimento mínimo de
dias de efetivo trabalho escolar, desde que cumprida a carga horária mínima
anual/semestral estabelecida nos referidos PPCs, observadas as normas a serem editadas
pelos respectivos sistemas de ensino.
Art. 4º. A realização de atividades remotas objetiva, prioritariamente, evitar o retrocesso
no processo de ensino-aprendizagem e a perda do vínculo com a instituição por parte dos
discentes, e o consequente processo de evasão escolar.

Art. 5º. A substituição das aulas presenciais por atividades remotas será constantemente
monitorada pelas Coordenações de Cursos e Núcleos de Apoio Pedagógico (NAP),
juntamente com os Colegiados de Cursos, DEPE e/ou CGEPE ou equivalentes dos campi,
considerando a metodologia adotada, os aspectos pedagógicos, as condições
institucionais e a comunidade acadêmica local.
Parágrafo único. Como forma de regulamentação, entende-se por atividades acadêmicas
remotas aquelas realizadas de forma não presencial, priorizando as atividades
domiciliares.
Art. 6º. As atividades acadêmicas remotas poderão ser realizadas em ambientes virtuais
de aprendizagem (AVA) utilizando recursos didáticos, como por exemplo: videoaulas,
fóruns, questionários, leituras, áudios, elaboração de monografias, resumos, resenhas,
palestras, listas de exercícios, podcasts, demonstrações, simulações, entre outras.
§1º. Poderão ser realizadas atividades síncronas por meio de atendimento on-line,
transmissões simultâneas, web conferências, chats, entre outras, desde que previamente
agendadas e amplamente divulgadas entre os discentes, dentro do turno e horário do
curso;
§2º. Poderão ser realizadas atividades fora de ambientes virtuais de aprendizagem,
assíncronas, como, por exemplo: livros didáticos, listas de exercícios, materiais
impressos, gravação de aulas em pendrives ou similares, entre outras, encaminhadas aos
discentes.
Art. 7º. O planejamento das atividades remotas elaborado pelo docente deverá contemplar
conteúdos, atividades e estratégias de aprendizagem, critérios e instrumentos de
avaliação e formas de acompanhamento dos discentes a ser realizado para o intervalo de
30 (trinta) dias, salvo nos períodos em que houver recessos escolares, e a suspensão de
calendário acadêmico impossibilitar o planejamento para todo o período.(revogado pela
Resolução n. 77/2020)
§1º. O planejamento a que se refere o caput do artigo deverá ser disponibilizado com
antecedência aos discentes, no Disco Virtual [“Portal do Aluno”] e no ambiente virtual
de aprendizagem, se for o caso; (revogado pela Resolução n. 77/2020)
§2º. O planejamento das atividades remotas, a ser elaborado pelo docente, deverá
possibilitar o acompanhamento semanal das atividades, contendo a descrição das ações a
serem realizadas em cada uma das semanas. (revogado pela Resolução n. 77/2020)
Art. 7º. O docente poderá realizar ajustes diversos no plano de ensino, tais como
instrumentos avaliativos, pontuação distribuída, entre outros, a fim de atender às
especificidades das atividades remotas, excepcionalmente. (redação dada pela Resolução n.

77/2020)
1º parág. Nesse caso, o docente deverá reformular o planejamento das atividades
remotas, a ser encaminhado à Coordenação de Curso e disponibilizado aos discentes, no
Disco Virtual [“Portal do Aluno”] ou no ambiente virtual de aprendizagem, se for o caso.

(redação dada pela Resolução n. 77/2020)

2º parág. O planejamento das atividades remotas, a ser elaborado pelo docente, deverá
possibilitar o acompanhamento semanal das atividades, contendo a descrição das ações a
serem realizadas em cada uma das semanas. (redação dada pela Resolução n. 77/2020)

Art. 8º. O docente poderá realizar ajustes diversos no plano de ensino, tais como
instrumentos avaliativos, pontuação distribuída, entre outros, a fim de atender às
especificidades das atividades remotas, excepcionalmente. .(revogado pela Resolução n.
77/2020)
Parágrafo único. Nesse caso, o docente deverá reformular o planejamento das atividades
remotas, a ser encaminhado à Coordenação de Curso e disponibilizado aos discentes, no
Disco Virtual [“Portal do Aluno”] e no ambiente virtual de aprendizagem, se for o caso.
.(revogado pela Resolução n. 77/2020)
Art. 9º. Os ajustes quanto aos instrumentos avaliativos e à pontuação distribuída deverão
estar em consonância com o planejamento docente, guardando estrita observância aos
objetivos de aprendizagem.
Art. 10. As atividades avaliativas assíncronas deverão ficar disponíveis aos discentes por
um tempo razoável para sua realização, considerando possíveis problemas de falhas de
conexão.
Parágrafo único. O prazo para a realização das atividades avaliativas assíncronas ficará a
critério de cada professor, desde que sejam agendadas com antecedência de no mínimo
48 (quarenta e oito horas).
Art. 11. As atividades avaliativas síncronas deverão ser desenvolvidas no turno e horário
do curso mediante prévio agendamento e divulgação antecipada aos discentes, em
conformidade com o planejamento das atividades remotas.
Parágrafo único. O agendamento da atividade avaliativa síncrona deverá estar previsto no
planejamento do docente, tendo sido informado aos discentes com antecedência mínima
de 7 (sete) dias.
Art. 12. O discente que não conseguir realizar a atividade avaliativa síncrona e/ou
assíncrona poderá requerer junto ao docente da unidade curricular uma nova avaliação,
mediante apresentação de justificativa.
Parágrafo único. As justificativas não previstas no Regulamento da Organização
Didático-Pedagógica serão apreciadas pelas Coordenações de Curso e/ou Colegiados de
Curso.
Art. 13. Para os discentes que apresentam dificuldades de acesso às atividades virtuais,
deverá ser ofertado plano alternativo de estudos, cujo modelo ficará a critério de cada um
dos campi, e materiais alternativos, tais como atividades impressas e/ou arquivos em
dispositivos de armazenamento, entre outros.
Art. 14. Para os discentes com problemas de acesso às atividades virtuais, os campi
deverão:

I. Reforçar a ação de empréstimo de computadores, dentro das possibilidades e condições
institucionais, aos discentes que não os possuem e/ou buscar atender a outras
necessidades e dificuldades detectadas;
II. Intensificar a comunicação com os pais e/ou responsáveis legais pelos discentes, se for
o caso, acerca do desenvolvimento das atividades remotas;
III. Incentivar atividades educacionais voltadas para os princípios da interdisciplinaridade
e/ou transdisciplinaridade;
IV. Proporcionar o acesso ao conteúdo programático das aulas remotas (materiais
pedagógicos, videoaulas gravadas, entre outros) no retorno semipresencial ou presencial,
durante o horário de atendimento ao discente e/ou de monitoria, a serem definidos pelos
campi.
Parágrafo único. O campus poderá definir outras formas de organização para a revisão ou
a reposição dos conteúdos programáticos desenvolvidos durante as atividades remotas, se
for o caso.
Art. 15. Os discentes com dificuldades de acesso às atividades remotas terão o prazo
estendido para a regularização de sua situação até o momento do retorno das aulas
semipresenciais ou presenciais, mediante justificativa por escrito ao Coordenador de
Curso e/ou Colegiado. (revogado pela Resolução n. 77/2020)
Art. 15. Os discentes com dificuldades de acesso às atividades remotas terão o prazo
estendido para a regularização de sua situação, definido em concordância entre
coordenação de curso, coordenação de ensino e coordenação pedagógica mediante
justificativa por escrito ao Coordenador de Curso e/ou Colegiado. (redação dada pela
Resolução n. 77/2020)
Art. 16. Todas as atividades acadêmicas deverão ser registradas pelos docentes no sistema
acadêmico –VirtualIF (módulo:“diário eletrônico”), por meio do lançamento de aulas
com a carga horária equivalente, frequência discente e notas das avaliações aplicadas,
mencionando esta Resolução como fundamentação legal no campo: “conteúdo
ministrado”.
Art. 17. O registro da frequência dos discentes nas atividades remotas ficará sob a
responsabilidade do docente, condicionado à participação em atividades síncronas ou
realização de atividades assíncronas, avaliativas ou não. (revogado pela Resolução n.
77/2020)
Art. 17. O registro da frequência dos discentes nas atividades remotas ficará condicionado
à participação em atividades síncronas ou realização de atividades assíncronas,
avaliativas ou não. (redação dada pela Resolução n. 77/2020)
Parágrafo único. O código referente ao registro de frequência das atividades remotas
deverá ser “P” (presente).
Art. 18. Os discentes terão direito ao processo de recuperação previsto em IN própria e/ou
regulamentos da organização didático-pedagógica dos cursos técnicos de nível médio e
de graduação.

Art. 19. As atividades propostas pelos docentes deverão ser proporcionais à quantidade
semanal de aulas de cada unidade curricular e ao tempo de estudo dos discentes,
considerando a adaptação ao novo e excepcional processo de ensino remoto.
Art. 20. Os discentes com necessidades educacionais específicas que recebem suporte
pedagógico de profissional de apoio farão jus ao acompanhamento na realização das
atividades remotas, cabendo ao campus organizar e agendar os horários, em
conformidade com as condições e possibilidades institucionais, sempre sob a
coordenação e acompanhamento dos NAPNEs.
Parágrafo único. Os discentes com necessidades educacionais específicas terão suas
atividades adequadas e prazos estendidos, além de metodologias diferenciadas de
avaliação.
Art. 21. Discentes de cursos técnicos de nível médio (concomitantes / subsequentes) e de
graduação, e que estão cursando uma unidade curricular pela quarta vez, terão nova
oportunidade, se for o caso.
§ 1º. Fica garantida aos discentes em dilação de prazo, extensão do período para a
integralização, mediante aprovação pelo Colegiado de Curso ou equivalente;
§ 2º. Discentes em situação de trancamento de matrícula terão garantido o direito de
prorrogação, mediante aprovação pelo Colegiado de Curso ou equivalente, não sendo
computado o respectivo período para o limite de trancamento e de integralização.
Art. 22. Em caráter excepcional, os diários eletrônicos (Virtual IF) poderão ser reabertos
para a regularização de notas e/ou frequências de discentes que manifestaram dificuldades
justificadas na execução de atividades durante o período de ensino remoto.
Parágrafo único. A reabertura dos diários eletrônicos (Virtual IF) deverá ser solicitada
pelo Coordenador de Curso ao CRCA, com ciência da DEPE e/ou CGEPE, ou de
órgão/setor equivalente.
TÍTULO IV
DAS ATIVIDADES PRÁTICAS
Art. 23. É permitido, excepcionalmente, que atividades práticas sejam realizadas
remotamente, desde que haja meios para o discente desenvolvê-las com ferramentas de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ou outras estratégias compatíveis.
Art. 24. Em conformidade com o Parecer CNE/CP nº 5/2020:
I. se o conjunto do aprendizado do curso não permite, neste período
excepcional de pandemia, aulas ou atividades presenciais, é de se esperar que
as atividades de estágio, práticas laboratoriais e avaliações de desempenho de
aprendizado possam ser cumpridas também de forma não presencial, desde que
devidamente regulamentado pelo respectivo sistema de ensino, a fim de
possibilitar a terminalidade do curso técnico, uma vez cumprida a carga horária
prevista.
II. em se tratando dos cursos de graduação, quanto às atividades práticas,
estágios ou extensão, estão vivamente relacionadas ao aprendizado e muitas

vezes localizadas nos períodos finais dos cursos, se o conjunto do aprendizado
do curso não permite aulas ou atividades presenciais, seria de se esperar que,
aos discentes em fase de estágio, ou de práticas didáticas, fosse proporcionada,
nesse período excepcional da pandemia, uma forma adequada de cumpri-lo a
distância.
III. no caso dos cursos de licenciatura ou formação de docentes, as práticas
didáticas vão ao encontro de um amplo processo de oferta de aprendizado não
presencial à educação básica, principalmente aos anos finais do ensino
fundamental e médio. Produz, assim, sentido que estágios vinculados às
práticas na escola, em sala de aula, possam ser realizados de forma igualmente
virtual ou não presencial, seja a distância, seja por aulas gravadas e etc.
IV. a oferta de atividades práticas
pedagógico curricular específico
metodologias, infraestrutura e meios
estágios e os ambientes externos de
curso.

não presenciais dependerá de projeto
para a disciplina, informando as
de interação com as áreas e campos de
interação onde se darão as práticas do

V. a partir de pareceres dos docentes responsáveis pela unidade curricular, com
a apreciação dos NDEs e a deliberação pelos Colegiados de Curso, atividades
presenciais relacionadas à avaliação, processo seletivo, TCC e aulas de
laboratório, poderão ser substituídas por atividades não presenciais,
considerando o modelo de mediação de Tecnologias digitais de Informação e
Comunicação adequado à infraestrutura e interação necessárias.

Parágrafo único. Os campi, por meio dos Colegiados de Cursos e NDEs, em consonância
com o docente da unidade curricular, deverão realizar estudos para efetivar a
possibilidade de atender às aulas práticas e ao disposto no referido Parecer, encaminhando
o novo planejamento das atividades remotas à PROEN.
Art. 25. De acordo com as condições institucionais existentes, atividades práticas e de
laboratório podem ser substituídas por atividades virtuais, por simulação ou
demonstração, observação, interação por vídeo, entre outras formas remotas.
Art. 26. Os cursos do IFTM poderão adotar, para fins de desenvolvimento de suas aulas:
I. O adiamento de unidades curriculares, quando essas não puderem ser desenvolvidas de
forma remota (a depender da infraestrutura e/ou recursos institucionais e dos discentes);
II. A antecipação de unidades curriculares de períodos subsequentes, quando houver o
adiamento de unidades curriculares;
III. A suspensão de unidades curriculares práticas em andamento.
Parágrafo único. A carga horária da unidade curricular deverá ser preservada, conforme
o PPC, ainda que haja alteração do conteúdo prático do ementário.
Art. 27. A suspensão de unidades curriculares em andamento, no sistema acadêmico,
deverá considerar os seguintes aspectos:
I. O docente permanecerá com seu diário suspenso, sem prejuízo do registro de aulas,
frequência, avaliações e notas já lançadas;

II. Com a suspensão do lançamento da unidade curricular no diário eletrônico, será
atribuído o status “unidade curricular suspensa em função das ações de enfrentamento
da pandemia (Covid-19)”;
III. No retorno das atividades da unidade curricular em suspensão, deverá ser elaborado
calendário específico para a sua execução.
Art. 28. Nos casos de suspensão, antecipação ou adiamento da oferta de unidades
curriculares, os docentes das respectivas unidades curriculares e o NAP deverão participar
da decisão, sob a apreciação do NDE e a deliberação do Colegiado de Curso, ou instância
equivalente.
Parágrafo único. Após as deliberações pelos Colegiados de Cursos, ou equivalentes, o
planejamento deverá ser autorizado pela DEPE e/ou CGEPE dos campi, sendo
encaminhadas as informações à PROEN, em seguida.
Art. 29. Além das questões exclusivamente acadêmicas e/ou pedagógicas, de forma
prioritária, a análise para o adiamento, a suspensão ou a antecipação de unidades
curriculares deverá contemplar:
I. O acúmulo da carga horária máxima de aula do docente no momento em que a unidade
curricular for retomada, observadas a Resolução IFTM nº 53/2017 e a Resolução IFTM
n° 29/2019, que dispõem sobre a Regulamentação da Atividade Docente;
II. A divulgação oficial realizada pelo campus à comunidade acadêmica sobre o
adiamento da unidade curricular em virtude da impossibilidade de ser realizada de forma
remota, se for o caso;
III. A infraestrutura física, material e humana do campus para a operacionalização das
atividades práticas, quando retomadas.
Art. 30. Na análise para a antecipação de unidades curriculares, os seguintes critérios
deverão ser considerados:
I. A viabilidade do cumprimento da carga horária integral da unidade curricular;
II. O impacto na organização da unidade curricular para que seja concluída conforme
calendário acadêmico;
III. A divulgação à comunidade acadêmica da antecipação da unidade curricular.
§ 1º. Será permitida a efetivação de renovação de matrícula extemporânea, até o limite da
data de execução de 25% da carga horária, para quando as unidades curriculares teóricas
forem antecipadas;
§ 2º. A antecipação de unidade curricular será permitida somente quando uma unidade
curricular for adiada.
TÍTULO V
DO CALENDÁRIO ACADÊMICO E DO RETORNO SEMIPRESENCIAL
Art. 31. O calendário acadêmico do ano de 2020 (IFTM) será ajustado conforme as
necessidades, no decorrer do corrente ano letivo, possibilitando a continuidade das aulas

remotas, semipresenciais ou presenciais, a depender da situação de pandemia e de
possíveis protocolos de retorno.
Art. 32. Em hipótese de retorno das aulas no formato semipresencial ou presencial, os
campi deverão organizar:
I. As atividades de acolhimento e reintegração de servidores, discentes e famílias;
II. As estratégias pedagógicas para oportunizar aos discentes a realização de atividades
que, porventura, não tenham sido realizadas no período de atividades remotas;
III. A avaliação diagnóstica do aproveitamento das atividades remotas realizadas, com a
finalidade de subsidiar o planejamento de atividades de revisão, recuperação de conteúdos
para a continuidade e a finalização dos estudos programados nas diferentes unidades
curriculares;
IV. O retorno gradual e seguro das atividades semipresenciais e presenciais, seguindo
orientações das autoridades sanitárias, dos protocolos sanitários do CAMC do IFTM e os
respectivos decretos municipais e estadual;
V. A divulgação do cronograma das atividades acadêmicas incluindo reposições, práticas,
avaliações, aulas em contra turno e outras;
VI. As atividades voltadas à segurança sanitária da comunidade acadêmica.
Parágrafo único. Na possibilidade de retorno das aulas de forma semipresencial ou
presencial, de acordo com os devidos protocolos, o ensino do IFTM irá priorizar, na
sequência:
a) discentes concluintes dos cursos técnicos e de graduação em 2020, para o
desenvolvimento das aulas/atividades práticas;
b) demais discentes dos cursos técnicos de nível médio e de graduação, para o
desenvolvimento das aulas/atividades práticas;
c) discentes que não participaram das aulas remotas devido a questões decorrentes da
pandemia, com justificativa comprovada, cuja situação será regularizada.

TITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 33. O CAMC, juntamente com a PROEN e os campi do IFTM, deverão proporcionar
momentos de capacitação docente e discente, dos servidores técnico-administrativos que
atuam nos setores ligados à DEPE/CGEPE, bem como ações para manutenção da saúde
dos servidores.
Art. 34. As atividades complementares, o trabalho de conclusão de curso e os estágios
obrigatórios serão normatizados por INs próprias.
Art. 35. Os casos omissos serão resolvidos no âmbito da Direção Geral,juntamente com
a DEPE e/ou CGEPE e a PROEN.
Art. 36. A substituição temporária e excepcional das atividades letivas presenciais por
atividades remotas não demandará adequação dos PPCs vigentes, salvo orientação
contrária do CNE e/ou MEC.

Art. 37. Revogam-se as disposições em contrário e as contidas na Instrução Normativa
IFTM nº 3, de 19 de março de 2020.

