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Caros estudantes do Instituto Federal Fluminense,
O início de um ano letivo representa uma série de novidades e esperanças.
Estou certo de que quando um jovem ou um trabalhador, como você, volta 
aos bancos escolares e se decide por esta Instituição, vem buscar possibili-
dades para transformar sonhos em realizações, por meio da educação. Este 
tempo no Instituto Federal ganha, pois, uma dimensão especial para a vida 
de cada um.
O momento presente traz expectativas positivas, seja para a Instituição que 
cresce com a implantação de novos campi, mas, sobretudo para o desenvol-
vimento da região e, sem dúvidas, isto permite que possamos projetar hori-
zontes de possibilidades.
Reconhecemos que se é missão do Instituto Federal participar, de forma pro-
positiva, no desenvolvimento local e regional, seu compromisso se firma, 
sobretudo, com as expectativas e os sonhos das pessoas, com os jovens e com 
os trabalhadores desta região. É neste sentido que o IFFluminense traduz 
sua grande razão de ser, de exercer seu papel peculiar e que lhe é mais caro, 
ou seja, essa enorme e reconhecida capacidade de transformar vidas tendo 
como seiva o conhecimento.
Queridos estudantes, aos que estão chegando, sejam bem-vindos, aos que 
estão conosco há mais tempo, que bom revê-los! A todos os estudantes do 
Instituto Federal Fluminense, um bom ano/semestre letivo, e que esta Insti-
tuição de educação profissional e tecnológica possibilite a vocês tudo aquilo 
para que foi criada e sempre assumiu como vocação: buscar caminhos que 
levem a realizações dos sonhos de vida do cidadão brasileiro.

Palavra do
ReitoR
Luiz Algusto Caldas,
Magnífico Reitor do Instituto Federal Fluminense
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O IFFluminense recebe mais estudantes na modalidade EaD. A forte procura 
por esta modalidade de ensino comprova a ação institucional na perspectiva 
de democratização do acesso à educação de uma população diversa que se 
traduz no conjunto das juventudes brasileiras, jovens e adultos trabalhadores 
que sonham em buscar a profissionalização e elevar sua escolaridade.
A utilização cada vez mais intensa das tecnologias da comunicação e da in-
formação tem possibilitado um movimento no campo da educação com um 
saldo positivo considerável no sentido da cidadania. São jovens e adultos tra-
balhadores que conseguem, por esta modalidade de educação, incluir em suas 
vidas, de uma forma mais flexibilizada, diálogo intenso com o conhecimento 
científico e tecnológico, pela intermediação das tecnologias midiáticas. 
Por outro viés, tratando-se de uma instituição pública e gratuita da rede fe-
deral de educação profissional e tecnológica, o IFFluminense, ao oferecer 
Cursos Técnicos nesta modalidade de ensino, cumpre sua função social com 
a comunidade em construir vias para atender à população e trabalhar com 
equidade, sem abrir qualquer concessão à concepção de uma educação cida-
dã. Cumpre também um dos objetivos dos Institutos Federais em intensificar 
ações que podem fortalecer o regime de colaboração entre os entes federati-
vos, trabalhando em parceria com as redes estaduais e municipais. 
As mudanças por que a sociedade tem passado com a inserção e utilização 
crescente das tecnologias digitais têm rompido com o conceito do que sig-
nifica distância e  com a dimensão espaço-tempo. Assim, talvez seja possível 
pensar nesta modalidade simplesmente como Educação fortemente mediada 
por Tecnologias da Comunicação e da Informação, num face-a-face virtual: 

Palavra do
pRó ReitoR
Ana Lucia Mussi de Carvalho Campinho,
Pró-Reitora de Ensino do IFFluminense
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nossos profissionais estão em diálogo permanente com os estudantes, cons-
truindo juntos o conhecimento e estimulando a troca de experiências, a au-
toprodução e autonomia; apenas, fisicamente, em lugares distintos. Tudo isto 
demonstra que as tecnologias podem cumprir verdadeiramente o objetivo de 
adotar novas metodologias de ensino e pesquisa, concorrer para a melhoria 
da vida e aproximar as pessoas.
Portanto, caros estudantes do IFFluminense, sejam bem-vindos e certamente 
aqui poderão traçar uma trajetória acadêmica, em cuja essência da formação 
estão o cuidado e respeito à vida na Terra.
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1.Reitoria do 
IFFluminense
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campus CaMPoS-CEnTRo
JEFFERSON MANHÃES DE AZEVEDO

campus CaMPoS-GuaRuS
Christiane Menezes Rodrigues

campus ITaPERuna
Michelle Maria Freitas Neto

campus MaCaÉ
Paulo Rogério Nogueira De Souza

campus MaRICÁ
César Luiz de Azevedo Dias

campus QuISSaMÃ
Marcelo Peçanha Sarmento

campus RIo PaRaBa Do Sul – uPEa
Vicente de Paulo Santos de Oliveira

campus SÃo JoÃo Da BaRRa
Valter Luis Fernades Sales

campus SanTo anTônIo DE PÁDua
Carlos Alberto Fernandes

2. APRESENTAÇÃO DA 
COORDENAÇÃO DA EAD

Prezado estudante,
Bem-vindo aos cursos Técnicos na modalidade a distância  do IFFluminense. 
É com grande satisfação que o recebemos na nossa Instituição que, a partir de 
agora, também passa a ser sua. 
Toda instituição organizada necessita de regras claras para uma melhor condução 
de seu funcionamento. Assim, vimos apresentar-lhe o Manual do Estudante e o 
Código de Conduta Discente.
O Manual do Estudante constitui-se de um conjunto de orientações e informações 
essenciais ao bom andamento do processo acadêmico, no qual você, estudante, as-
sume papel de protagonista. O objetivo deste manual é mantê-lo(a) informado(a) 
sobre nossas diretrizes, auxiliá-lo(a) na sua vida acadêmica quanto ao desenvolvi-
mento das atividades, solucionar dúvidas e direcionar as solicitações.
O Código de Conduta Discente foi elaborado para orientá-lo(a) nos seus atos e 
atitudes perante os vários setores e membros que integram os cursos vinculados a 
esta coordenação, cabendo a você, estudante, primar por uma boa conduta e res-
peitar as normas de convívio enquanto permanecer matriculado nesta Instituição.
O desempenho acadêmico e profissional, a conduta pessoal, as relações humanas 
e a cidadania são elementos de destaque do Manual do Estudante e do Código 
de Conduta Discente. A partir de agora, estes documentos, juntamente com o 
Regulamento Didático-Pedagógico do IFFluminense, disponível na Secretaria 
Acadêmica do ambiente virtual de aprendizagem da EaD, passam a ser seus com-
panheiros durante todo o tempo que estiver fazendo parte desta instituição.
A Diretoria de Educação a Distância coloca-se à disposição para informações adi-
cionais através dos seguintes contatos:
E-mail: cead@iff.edu.br
Tel: (22) 2737-5642

mailto:cead@iff.edu.br
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CooRDeNADoR GeRAL eAD/e-tec
Eduardo Francisco da Silva Freire

CooRDeNADoRA GeRAL ADJUNtA eAD/e-tec
Araci de Souza Cirne

CooRDeNADoRA  pRoFUNCioNÁRio
Márcia Rodrigues Rangel

CooRDeNADoRAS De tUtoRiA
Heloísa Alves Guimarães
Lara Fonseca Barbosa Siqueira
Samantha Silva Gomes

pLANeJAmeNto peDAGóGiCo
Ana Christina Marchi da Silva Figueiredo
Elizabeth Freitas Barreto da Silva Paes

ReViSoReS peDAGóGiCoS
Gustavo Landim Soffiati
Rosana Ramos de Barcelos
Rosângela Soares Ullrich da Silva
Silvia Lucia dos Santos Barreto
Diego da Silva Sales

SeCRetÁRiA ACADÊmiCA
Rayanna Maciel Gomes

3.Equipe da EaD
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ReSpoNSÁVeL poR poStAGeNS De mAteRiAL,  
NA pLAtAFoRmA mooDLe:
Beatriz de Castro Goulart

pRoGRAmADoReS ViSUAiS
Carlos Henrique Morellato
Lionel Mota Gonçalves

ReSpoNSÁVeL peLAS teCNoLoGiAS De iNFoRmAÇÃo
André de Azevedo Cunha

ReSpoNSÁVeL peLA GeStÃo De peSSoAS
Carlos Aristocles Carvalho Figueiredo

Para desenvolver suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, a Coorde-
nação de Educação a Distância utiliza os polos de apoio presenciais, que são 
estruturas acadêmicas de apoio pedagógico, tecnológico e administrativo lo-
calizados nos municípios, conforme o mapa em anexo na página nº 14
O polo é pensado como uma estrutura capaz de propiciar ao estudante dos 
cursos semipresenciais do IFFuminense o suporte necessário para que desen-
volva suas atividades acadêmicas com êxito. É interessante que se criem gru-
pos de estudos para ajuda mútua entre os estudantes como forma de superar 
dificuldades encontradas no decorrer do curso.

4.1. Polos

polo de Bom Jesus do itabapoana
Coordenadora: Saionara Rosa da Cruz
polo de Cabo Frio
Coordenador: Fernando Antônio Trindade Campos
polo de Casimiro de Abreu
Coordenadora: Eliane Luiza Alves de Araújo
polo de miracema
Coordenadora: Charlene Machado Botelho
polo de Quissamã
Coordenador: Sylvio Botelho Junior
polo de São João da Barra
Coordenadora: Myrthes Ribeiro Martins
polo de itaperuna
Coordenador: Nilson César do Nascimento Pereira
polo Campos-Centro
Coordenadora: Arilise Moraes de Almeida Lopes

4.Orientações gerais
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polo Campos-Guarus
Coordenador: Thais Elisa Barcelos Abreu
polo UpeA
Coordenador:  Eduardo Cordeiro

De acordo com a legislação educacional brasileira, “educação a distância é 
uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação 
de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em dife-
rentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e 
veiculados pelos diversos meios de comunicação.” (definição que consta no 
Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998). O Ensino a Distância preenche 
hoje, um papel democratizador do ensino, pois, pode levar cultura a lugares 
de difícil acesso, e, permite ao educando escolher o melhor momento para 
seus estudos. Pessoas comuns, com atividades de trabalho e pouco tempo 
livres, têm a oportunidade de se programarem nos horários disponíveis.

5.Cursos
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anÁlISES ClínICaS
Coordenadora: Betina Ivana Terra Azevedo

PERFIl TÉCnICo-PRoFISSIonal

O Técnico em Análises Clínicas é o profissional com visão sistê-
mica do meio ambiente, saúde e segurança, que atua de forma 
independente e inovadora, acompanhando a evolução da pro-
fissão. Aplica e respeita as normas de proteção e preservação do 
meio ambiente, saúde e segurança no trabalho. Tem habilidades 
de comunicação e de trabalho em equipe multidisciplinar. Age 
com ética profissional, sustentabilidade, flexibilidade, responsa-
bilidade social e domínio do saber-fazer, do saber-ser, do saber-
-saber e do saber-conviver. Facilita o acesso e a disseminação 
dos saberes na área da saúde pública e conhece a dinâmica do 
Sistema Único de Saúde (SUS).
Busca a prevenção da doença, a promoção da saúde e preserva 
a integridade e a individualidade do ser humano, por meio da 
humanização da assistência e da valorização da autonomia das 
pessoas na recuperação da saúde.
Executa com presteza e correção as ações necessárias e re-
lacionadas à rotina de trabalho em laboratório de análises 
clínicas, desde a recepção do cliente até o auxílio ao profissio-
nal de nível superior na execução de exames laboratoriais nas 
diversas amostras biológicas, nas atividades de auxílio diag-
nóstico e terapêutico, colaborando com o desenvolvimento 
da saúde da população.

anÁlISES ClínICaS
Coordenadora: Betina Ivana Terra Azevedo

1º Módulo 
1 Ambientação em Educação a Distância 45 
2 Ética Profissional 30
3 Empreendedorismo 30 
4 Introdução a Análises Clínicas 45
5 Português Instrumental  30
6 Química  45 
7 Técnicas Básicas de Laboratório  45
8 Noções de Biossegurança.  45

Total 315
2º Módulo

1 Introdução ao SUS  60 
2 Vigilância em Saúde para Análises Clínicas  60 
3 Inglês Instrumental  30
4 Psicologia Aplicada  45
5 Fundamentos de Citologia, Histologia 60 
6 Fundamentos de Anatomia e Fisiologia Humana  75

Total 330 
3º Módulo

1 Primeiros Socorros  45 
2  Introdução à Bioquímica  30
3  Introdução à Microbiologia e Imunologia  45 
4 Técnicas de Triagem e Coleta 60
5 Controle de Qualidade  45
6 Parasitologia  60 

Total 285
4º Módulo 

1 Imunologia  75 
2 Microbiologia  60
3 Bioquímica para Análises Clínicas  75 
4 Urinálise  60 
5  Hematologia 75

Total 345 
TOTAL 1275



18 19Manual do Aluno Educação a Distância | IFFluminese | 2015

EVEnToS
Coordenador: Jonas Defante Terra

PERFIl TÉCnICo-PRoFISSIonal
O Técnico em Eventos é o profissional com competências éticas, pes-
soais e profissionais que o tornam capaz de melhor compreender a si 
mesmo e ao mundo e que o habilitam à empregabilidade, ao empre-
endedorismo e ao exercício da cidadania, com respeito aos princípios 
da sustentabilidade.
É o profissional com competências e habilidades técnicas, comporta-
mentais e cognitivas para auxiliar e atuar na concepção, no planeja-
mento, na organização, na coordenação e na execução dos eventos 
das diversas classificações e tipologias, dominando as normas de ce-
rimonial e protocolo de cada evento. Para isso, administra os recursos 
financeiros, materiais, físicos e humanos a serem utilizados; conhece 
e opera as ferramentas de marketing e os meios de divulgação; capta 
apoios e patrocínios bem como realiza os procedimentos de acolhi-
mento, recepção e encaminhamentos

EVEnToS
Coordenador: Jonas Defante Terra

1º Módulo
1 Ambientação em Educação a Distância 45
2 Introdução à Informática 45
3 Português Instrumental 45
4 Inglês Aplicado 30
5 Ética Profissional 30
6 Empreendedorismo 30
7 Eventos e Sociedade 30
8 Sociologia do Trabalho 30
9 Relações Humanas 30

Total 285
2º Módulo

1 Organização de eventos 90
2 Espanhol I 30
3 Inglês Aplicado II 30
4 Teoria geral do Turismo 45
5 Etiqueta 30
6 Cerimonial, Protocolo e Oratória 45
7 Técnicas de negociação para eventos 45
8 Administração de empresas de eventos 45
9 Marketing 45

 Total 405
3º Módulo

1 Espanhol aplicado II 30
2 Planejamento de Eventos 60
3 Execução de Eventos 90+ 30 ( prática)
4 Custos e Orçamento para Eventos 45
5 Educação Ambiental 30
6 Alimentos e Bebidas para Eventos 45
7 Legislação aplicada 30
8 Layout de Espaços e Decoração para  Eventos 60

9 Cultura Brasileira 30
Total 420 
Total 1110
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GuIa DE TuRISMo
Coordenador: Mendel Cesar Oliveira Aleluia 

PERFIl TÉCnICo-PRoFISSIonal
O técnico em Guia de Turismo é o profissional que atua em sua Unida-
de da Federação nas operações de planejamento, execução e ava-
liação de viagens, interpretando e traduzindo o patrimônio material 
e imaterial para os visitantes, bem como prestando suporte a eles, 
durante sua estada. Valoriza as características culturais históricas e 
ambientais da localidade atuando como fomentador do desenvolvi-
mento sustentável do turismo e da hospitalidade. Desempenha suas 
atividades considerando os direitos universais do homem e do meio 
ambiente, atuando de maneira responsável, dinâmica, empreende-
dora e laboral, tendo em vista a sua adaptação às novas situações do 
mundo produtivo, à luz dos valores estéticos, políticos e éticos.

GuIa DE TuRISMo
Coordenador: Mendel Cesar Oliveira Aleluia 

1º Módulo
1 Português Instrumental 60
2 Ambientação em Educação a Distância 45
3 Espanhol Instrumental I 45
4 Introdução a Informática 60
5 Primeiros Socorros 30
6 História Regional 60
7 Fundamentos do Turismo e da Hospitalidade 60
8 Relações Interpessoais 30
9 Legislação Turística 30

Total 420
2º Módulo

Carga Horária Viagem
1 Geografia Regional 60 15
2 Inglês Instrumental I 45 15
3 Espanhol Instrumental II 45 15
4 Manifestações Culturais 30
5 Técnicas de Comunicação 30
6 Técnicas de Trabalho para Guia de Turismo I 45 15
7 Patrimônio Histórico e Cultural 30 15
8 História de Arte 30
9 Prática Profissional para Guia de Turismo Regional* 30

Total 420
3º Módulo

1 Gestão e Empreendedorismo 30
2 Inglês Instrumental II 45 15
3 Recursos Ambientais Aplicados ao  Turismo 60 15
4 Técnicas de Trabalho para Guia de Turismo II 45 30
5 Geografia aplicada ao Turismo Nacional 45 15
6 História aplicada ao Turismo Nacional 45 15
7 Prática Profissional para Guia de Turismo Nacional* 60

Total 420
Seminários de Formação Profissional (componente opcional) 15h

Estágio Curricular Supervisionado (componente opcional) 150h
Libras (componente opcional) 30

Total (h) componentes opcionais 195
Total (h) componentes obrigatórios 1260

Total (h) geral 1455

*Componentes curriculares ministrados ao longo do semestre letivo
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MulTIMEIoS DIDÁTICoS 
Coordenador: Márcia Rodrigues Rangel

PERFIl TÉCnICo-PRoFISSIonal
O Técnico em Multimeios Didáticos é o profissional que demonstra 
habilidade de comunicação e de trabalho em equipe interdisciplinar, 
agindo com ética e responsabilidade diante das questões pertinentes 
ao apoio educacional, com domínio do saber-fazer, saber-ser, saber-
-saber e do saber-conviver.
Participa proativamente dos processos sócio-educativo-culturais e 
administrativos da unidade escolar, considerando a diversidade como 
um dos princípios estruturantes da escola. Apresenta autonomia in-
telectual, pensamento crítico, iniciativa e capacidade de organização 
para o cumprimento das atribuições específicas inerentes à promoção 
da mediação entre os recursos tecnológicos e à prática educativa.

MulTIMEIoS DIDÁTICoS 
Coordenador: Márcia Rodrigues Rangel

Módulo I
1. Orientações Gerais 30
2. Fundamentos e Práticas em EaD 30
3. Orientações da Prática Profissional 30
4. Gestão da Educação Escolar 60
5. Funcionários de Escolas 60
6. Produção Textual na Educação escolar 60
7. Informática Básica 45

Total 405
Módulo II

1. Educadores e Educandos 60
2. Homem, Pensamento e Cultura 60
3.  Relações Interpessoais 60
4. Educação, Sociedade e Trabalho 60
5. Audiovisuais 60
7. Prática Profissional I 105

Total 345
Módulo III

1. Direito Administrativo e do Trabalho 60
2. Teorias da Comunicação 60
3. Informática Aplicada á Educação 60
4. Informática Aplicada às Artes 60
5. Prática profissional II 105

     Total     345
Módulo IV

1. Biblioteca Escolar 60
2. Laboratórios 60
3. Oficinas Culturais 60
4. Informática Aplicada à Educação II 60
5. Informática Aplicada às Artes II 45
6. Prática Profissional III 90

     Total     375
  Carga Horária Total 1440
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SEGuRanÇa Do TRaBalHo
Coordenador: Glaucio Jose Pereira da Silva

PERFIl TÉCnICo-PRoFISSIonal

O Técnico em Segurança do Trabalho é o profissional com visão sis-
têmica do seu papel em relação ao meio ambiente, saúde e seguran-
ça na sociedade. Aplica seus conhecimentos de forma independente 
e inovadora, acompanhando a evolução do setor. Possui conheci-
mento de dinâmica organizacional, podendo atuar em empresas 
públicas e privadas, bem como gerir seu próprio negócio. Age 
com ética profissional, sustentabilidade, iniciativa empreendedora, 
responsabilidade social e domínio do saber-fazer, do saber-ser, do 
saber-saber e do saber-conviver. Possui visão humanística crítica e 
consistente sobre o impacto de sua atuação profissional na socieda-
de. Tem habilidades de comunicação e de trabalho em equipes mul-
tidisciplinares. Facilita o acesso e a disseminação do conhecimento 
na sua área de atuação, aplica e respeita as normas de proteção e 
prevenção do meio ambiente, saúde e segurança do trabalho.
Aplica princípios ergonômicos no trabalho. Presta primeiros socorros 
em situações de emergência, coleta, organiza e registra dados rela-
tivos ao campo de atuação. Conhece os fundamentos de prevenção 
das doenças laborais, avalia os riscos profissionais a que estão expos-
tos os trabalhadores e as formas de prevenção de acidentes de traba-
lho. Reconhece fatores de riscos ambientais. Identifica e avalia rotinas, 
protocolos de trabalho, instalações e equipamentos.

SEGuRanÇa Do TRaBalHo
Coordenador: Glaucio Jose Pereira da Silva

1º Módulo
1 Introdução à EAD 30

2 Introdução à Informática 30

3 Português Instrumental 30

4 Psicologia do Trabalho 60
5 Intr. a Higiene e Segurança do Trabalho 45
6 Estatística Aplicada 60

7 Ética e Cidadania 30
Total 285

2º Módulo

1 Sociologia do Trabalho 30

2 Higiene do Trabalho I 60

3 Desenho Técnico 45

4 Segurança do Trabalho 75

5 Normalização e Legislação Aplicada 60

6 Tecnologia de Prevenção de Desastres 45

7 Química Aplicada 60
Total 375

2º Módulo

1 Medicina do Trabalho 60

2 Prevenção e Controle de Perdas 45

3 Programas de Trabalho 45

4 Programa de Resgate Ocupacional 45

5 Ergonomia 45
6 Higiene do Trabalho II 60

Total 300
2º Módulo

1 Tratamento de Efluentes 45

2 Disposição de Resíduos Industriais 45

3 Controle e Avaliação da Qualidade do Ar 45
4 Gestão Integrada de Saúde e Meio Ambiente – Gisma 75
5 Projeto Final 75
6 Avaliação de Impacto Ambiental 45
7 Poluição Acidental 45

Total 375
1335
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MEIo aMBIEnTE
Coordenador: Enilce Maria Coelho

PERFIl TÉCnICo-PRoFISSIonal
O Técnico em Meio Ambiente é o profissional com visão sistê-
mica do meio ambiente, saúde e segurança, que atua de forma 
autônoma e inovadora, acompanhando a evolução da profissão. 
Aplica e respeita as normas de proteção e de prevenção do meio 
ambiente, saúde e segurança no trabalho. Tem habilidades de co-
municação e de trabalho em equipe multidisciplinar, atuando em 
ambientes naturais, urbanos e rurais, nas esferas pública, privada 
ou organizações não governamentais. Age com ética profissional, 
sustentabilidade, flexibilidade, responsabilidade social e domínio 
do saber-fazer, do saber-ser, do saber-saber e do saber-conviver. 
Atua em atividades ligadas às questões ambientais, possuindo 
uma formação que estimula o desempenho de ações que visam à 
preservação do meio ambiente, respeitando a cultura e a história 
local. Sabe fazer uso racional dos recursos naturais; executa planos 
de ação e manejo destes recursos de forma crítica, criativa e sus-
tentável, bem como estabelece controle e tratamento dos resíduos 
poluentes gerados pelas atividades humanas, contribuindo para o 
desenvolvimento de projetos e ações que visam diminuir as desi-
gualdades sociais, através da educação e da inserção das comuni-
dades nas atividades produtivas sustentadas.

MEIo aMBIEnTE
Coordenador: Enilce Maria Coelho

1º Módulo

1 Ambientação em Educação a Distância 30

2 Português Instrumental 75

3 Introdução a Informática 60

4 Química Ambiental 75

5 Ecologia 75

6 Educação ambiental 75

7 Análise de Impacto Ambiental 75 

Total 465

2º Módulo

1 Energias Alternativas 75 

2 Poluição e Controle ambiental 75

3 Legislação Ambiental 75 

4 Microbiologia Ambiental 75 

5 Gestão De Recursos Hídricos 75

Total 375

3º Módulo

1 Saneamento Ambiental 75 

2 Sistema de Gestão Ambiental 75 

3 Recuperação de Áreas Degradadas 75 

4 Manejo e Conservação dos Recursos Naturais 75

5 Projeto final 60 

Total 360

Total 1200
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5.1. Metodologia dos cursos a distância :
Os Cursos Técnicos Subsequentes na metodologia a distância (EaD) são  se-
mipresenciais, com atividades predominantemente on-line, pelo Ambiente 
Virtual de Aprendizagem Moodle, pelo endereço eletrônico ead2.iff.edu.br e 
com atividades obrigatórias em encontros presenciais tais como avaliações, 
aulas práticas e/ou visitas técnicas, previamente agendadas nos calendários 
dos cursos. Os encontros ocorrem, preferencialmente, nos finais de semana, 
nos polos. Em caráter extraordinário, o IFFluminense reserva-se o direito 
de agendar encontros presenciais no decorrer da semana ou fora dos polos.

5.2. Definições
I. Corpo discente: é o conjunto de estudantes regularmente matriculados no Campus. 
II. Corpo docente: é o conjunto de professores que atuam no Campus. 
III. Projeto Pedagógico do Curso: é o instrumento de concepção de ensino e 
aprendizagem de um curso e apresenta características de um projeto, deven-
do seguir o modelo de PPC IFF, disponível no sítio institucional. 
IV.Matriz curricular: sequência hierarquizada, à base de pré-requisitos, das 
disciplinas ou conjunto de disciplinas a serem cumpridas para a obtenção do 
diploma ou certificado correspondente.
V. Matrícula: ato pelo qual candidato e instituição celebram um vínculo do 
qual resulta a condição de integrante do quadro discente, na condição de 
aluno regular, provendo vaga. 
VI. Renovação de matrícula: ato de confirmação da matrícula de acordo 
com o período informado no calendário de cada período letivo. 
VII. Trancamento de matrícula: ato pelo qual o discente interrompe tempo-
rariamente os estudos, sem a perda do vínculo (matrícula) e do direito à vaga. 
VIII. Reabertura de matrícula: reativação da matrícula após período de 
trancamento. 
IX. Cancelamento de matrícula: ato pelo qual o discente interrompe defini-
tivamente os estudos, com a perda do vínculo (matrícula) e do direito à vaga.
X. Abandono: caracterizado quando o aluno não renova a matrícula no pe-
ríodo informado no calendário de cada período letivo.

5.3. Ambiente Virtual
Os cursos técnicos a distância do IFFluminense são oferecidos por meio do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - Moodle.
O acesso é feito por meio do endereço eletrônico: ead2.iff.edu.br, onde deve-
rá ser informado login  e senha.

5.4. Calendário
O Calendário Acadêmico, disponível no AVA, contém as datas e prazos mais 
relevantes da vida acadêmica. É necessário atenção aos prazos e consulta 
constante para o planejamento das atividades.

5.5. Corpo Docente
Os cursos ofertados pelo IFFluminense, na modalidade EaD, possuem em 
seu quadro docente professores nomeados por meio de processo de seleção, 
em Edital próprio, disponibilizado no site  desta Instituição, com habilitação 
pertinente aos componentes curriculares que compõem a matriz curricular 
de cada curso.

5.6. Corpo Discente
O Corpo Discente é formado por alunos regularmente matriculados na moda-
lidade a distância do IFFluminense, após aprovação no processo de ingresso.

Das Competências
I. Cumprir todas as competências expressas na Constituição Federal e na 
legislação educacional vigente.
II. Observar as normas legais e regulamentares e o Calendário Acadêmico, 
mantendo-se sempre informado das atividades relacionadas ao curso, sejam 
elas on-line  ou presenciais.
III. Respeitar e cumprir o prescrito na Lei n°. 9.294/96, que restringe o uso e 
a propaganda de fumo, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensi-
vos agrícolas, nos termos do § 4°. do art. 220 da Consti tuição Federal.
IV. Cumprir as normas da boa convivência com todos da comunidade acadêmica, 
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respeitando, observando a integridade física ou moral de si ou de outrem, de acordo 
com o Código de Conduta Discente (página 44).
V. Respeitar as normas internas e/ ou regulamentos aprovados pelos órgãos 
competentes.
VI. Associar-se a entidades estudantis pertencentes ao IFFluminense.
VII. Participar de:
 7.1. reuniões em Conselhos e Colegiados;
 7.2. atividades educacionais, esportivas e culturais promovidas pelo 
IFFluminense;
 7.3. eleições para representante de turma, para o órgão de represen-
tação estudantil, para colegiados e para direção do campus  ao qual o polo 
está vinculado.
VIII. Requerer ao Coordenador do Polo de Apoio Presencial, com vistas à 
Coordenação Acadêmica do Curso, análise e parecer do seguinte processo:
 8.1. revisão de prova, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, a 
contar da divulgação do resultado da prova.
IX. Requerer ao Registro Acadêmico do campus ao qual o Polo está vincu-
lado os documentos acadêmicos, trancamento e reabertura de matrícula¹.
X. Frequentar os laboratórios, as oficinas, as instalações esportivas e a biblio-
teca, bem como associar-se a ela, segundo as normas estabelecidas.
XI. Utilizar os equipamentos e outros materiais dos laboratórios, exclusivamente 
para a execução das atividades relacionadas ao curso em que estiver matriculado.
XII. Receber orientações de setor competente nas dependências do campus 
do IFFluminense do qual é aluno, em caso de dúvidas em sua vida acadêmica.
XIII. Zelar pelo patrimônio científico, cultural e material do Polo de Apoio 
Presencial ou do campus  do IFFluminense ou de qualquer membro da co-
munidade acadêmica.
XIV. Zelar pelo mobiliário e material didático, bem como por tudo o que é de 
uso coletivo, responsabilizando-se pelo material danificado por negligência, 
omissão ou intenção.
XV. Colaborar com a limpeza e conservação do Polo de Apoio Presencial, 
preservando seu próprio bem-estar e o bem-estar comum.

XVI. Levar ao conhecimento de autoridade superior da Instituição qualquer 
irregularidade que possa prejudicar o andamento do processo educacional.
XVII. Utilizar o cartão de identificação (carteira de estudantes do IFFlumi-
nense) e apresentá-lo, para utilização do Polo, principalmente em dias de 
prova presencial.
XVIII. Ser assíduo, pontual e zeloso no desempenho das atividades propostas 
em cada componente curricular.
XIX. Cumprir o cronograma de atividades de cada componente curricular.
XX. Comunicar sua ausência por problemas de saúde diretamente aos tutores 
ou ao coordenador do Polo, bem como à Coordenação Acadêmica do Curso.
XXI. Realizar as atividades, presenciais e  on-line, por meio do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), nos quinze primeiros dias consecutivos que 
antecedem o 1º Módulo (Período de Ambientação - Acolhimento).
XXII. Manter celulares, MP3 ou similares desligados durante as atividades 
presenciais, salvo quando autorizado pelo professor. O não cumprimento da 
determinação implicará advertência por parte do professor, coordenador ou 
tutor.
XXIII. Não utilizar a internet nos computadores dos polos para acessar si-
tes não autorizados pelos professores, coordenadores e tutores, sobretudo 
aqueles que disponibilizam material pornográfico ou relacionados a grupos 
criminosos.
XXIV. Não utilizar pornografia ou palavras desrespeitosas, assim como mé-
todos ilícitos na realização de trabalhos acadêmicos e na utilização de instru-
mentos de comunicação do AVA.
XXV. Não fazer uso de drogas ilícitas ou portá-las nas dependências do Polo 
de Apoio Presencial ou do IFFluminense, bem como não aplicar “trotes” de 
qualquer natureza.
_________________________________________
¹  Obedecendo os prazos fixados no Calendário Acadêmico.
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6.1. Cursos Técnicos em: Análises Clínicas, Eventos, Guia 
de Turismo, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho
6.1.1. Do Sistema de Avaliação 

A avaliação, realizada de forma processual, com caráter diagnóstico e forma-
tivo, evidencia a participação e a interação entre os alunos, tutores e professo-
res, e enfatiza os seguintes princípios que permeiam a concepção pedagógica:
A. o desenvolvimento pessoal – “o aprender a ser”;
B. o desenvolvimento social – “o aprender a conviver”;
C. a competência cognitiva – “o aprender a conhecer”;
D. a competência produtiva – “o aprender a fazer”.
A sistemática da avaliação de natureza mediadora e humanista, legitimada 
por ações e intervenções pedagógicas que se fizerem necessárias, visa ao de-
senvolvimento do aluno e à produção do capital intelectual e social mediante 
saberes construídos, com vistas à formação do cidadão e sua reparação para 
o mundo produtivo do trabalho.
A verificação do rendimento utiliza, como critério, a avaliação contínua, com prevalência 
dos aspectos qualitativos e quantitativos, presentes na formação integral do aluno.
Todos os resultados obtidos pelos alunos, no decorrer do período letivo, são 
considerados parte do processo.
O aluno deverá realizar, no decorrer do módulo, uma atividade avaliativa pre-
sencial de cada componente curricular, conforme calendário pré-estabelecido.
O aluno deverá realizar, no mínimo, 50% das atividades propostas no AVA, 
totalizando, ao final do componente, 40% da nota, os outros 60% correspon-
dem à atividade avaliativa presencial.
Atividades no AVA são aquelas realizadas por meio do uso de ferramentas disponíveis na 
plataforma Moodle, tais como: fórum, chats, questionários, tarefas, entre outras.
A nota mínima para aprovação é 6,0 (seis) obtida pela soma dos resultados 
das atividades no AVA2 e da atividade avaliativa presencial. As atividades on-

6.normas e
Procedimentos Acadêmicos
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line semanais que não forem realizadas dentro do prazo não poderão ser , de 
forma alguma, realizadas posteriormente. O aluno que não realizar 50% das 
atividades online previstas não terá direito à recuperação.
Caso o aluno não concorde com o resultado de alguma avaliação a que foi sub-
metido, terá direito à revisão, desde que a solicite por meio do Fórum disponível 
na Sala de Coordenação do Curso no AVA, apresentando o(s) ponto(s) de dis-
cordância em até 05 (cinco) dias consecutivos após a divulgação do resultado. 
A Coordenação Acadêmica do Curso analisará o mérito junto ao professor do 
componente curricular e, caso haja necessidade, poderá instaurar uma comis-
são com 03 (três) membros, composta pelo coordenador de curso e dois outros 
professores do componente curricular, para que se realize a revisão e se registre 
o parecer da comissão, alterando ou não o resultado com a devida justificativa.
O aluno terá direito a realizar Avaliação Final (AF), ao término do módulo, caso 
não alcance a nota mínima de 6,0 (seis) no(s) componente(s) curricular(es). 
Quando a nota final após a AF for menor que 6,0 (seis), o aluno poderá ainda 
se submeter a uma Avaliação Complementar (AC)3 , ao final do módulo subse-
quente, desde que não ultrapasse o limite de reprovação de até dois componen-
tes curriculares, de forma cumulativa. Neste caso, o aluno prossegue para o pró-
ximo módulo do curso até que as Avaliações Complementares sejam realizadas.
Não atingindo, no mínimo, a nota final 6,0 (seis) após a AC, o aluno deverá repetir o(s) 
componente(s) curricular(es) e seguir as normas da turma em que for inserido.
Não é garantida ao aluno a reoferta regular dos componentes curriculares em 
que ficou retido, salvo nos casos de abertura de novas turmas, que poderá, 
inclusive, ocorrer em Polos distintos daquele no qual ingressou.
As atividades práticas propostas nos diversos cursos terão caráter avaliativo, 
se o docente da disciplina em questão assim determinar, sendo obrigatória a 
presença em 75% das atividades práticas. 
Obs: A situação das gestantes é regulada pela Lei nº 6.202, de 17 de abril de 1975.
_________________________________________
2 As atividades no AVA referem-se também a aulas práticas presenciais nos polos, viagens técnicas, 
etc., de acordo com a disciplina ofertada.
3 O aluno que realizará a Avaliação Complementar do(s) componente(s) curricular(es) em que não 
obteve aprovação, pode não contar com o apoio dos tutores e/ou professores.

6.1.2. Da 2ª Chamada 

O aluno que deixar de comparecer à Avaliação Presencial poderá ter outra oportu-
nidade de realizá-la(s), mediante solicitação e justificativa feitas no AVA em fórum 
destinado para segunda chamada, no prazo de até 03 dias consecutivos após a data 
da avaliação em 1ª convocação. Além disso, deverá preencher formulário adqui-
rido no AVA ou no link da Secretária Acadêmica e entregá-lo, no dia da prova de 
2ª chamada, acompanhado do(s) documento(s) que justifique(m) a ausência. O 
Coordenador do Curso terá até 07 dias para deferir ou indeferir a solicitação, já 
que a simples postagem no fórum não implica o deferimento. Ficará a cargo da 
Coordenação de Polo o recebimento e análise da documentação entregue.
O critério para deferimento tem como base a coerência entre a justificativa e 
os casos previstos em Lei, bem como a Regulamentação Didático-Pedagógica 
do IFFluminense.
O aluno que não comparecer à avaliação de 2ª chamada, na data divulgada no 
AVA e no Polo de Apoio Presencial, perde o direito de fazê-la. Notifica-se que 
NÃO haverá 2ª chamada das avaliações Final (AF) e Complementar (AC).
6.1.3. Da Recuperação de Aprendizagem

A atividade de recuperação paralela é exclusiva das atividades realizadas no 
AVA. Não haverá recuperação paralela da avaliação presencial. A recuperação 
será composta de duas modalidades de atividades (questionários e tarefas), a 
exemplo daquelas exigidas no desenvolvimento de cada componente curricular.
Terão direito à recuperação das atividades realizadas no AVA os alunos que 
não alcançaram 60% do valor total das atividades e tiverem realizado, no mí-
nimo, as atividades propostas (texto on-line, fóruns, envios de arquivo, etc.)
de acordo com o quadro a seguir:

QUANtiDADe De AtiViDADeS NeCeSSÁRiAS pARA ReCUpeRAÇÃo

Disciplinas QuantiDaDe De semanas Questionários ativiDaDes complementares

30h 03 01 02

45h 05 02 03

60h 06 03 03

75h 08 04 04

90h 10 05 05
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Só serão contabilizadas as atividades cujas notas forem diferentes de zero.
O total das atividades propostas para a recuperação terá o valor de 4,0 (qua-
tro) pontos. Prevalecerá, para cálculo da Nota Final, a nota alcançada na 
recuperação, desde que maior.
6.1.4. Da 2ª Chamada 

A nota final mínima para aprovação é 6,0 (seis), obtida pela soma das notas 
das atividades no AVA com a nota da avaliação presencial.
Para os componentes curriculares que possuem aulas práticas, as mesmas pode-
rão ter avaliação própria. A participação nas aulas práticas poderá corresponder 
até 1/3 da nota da avaliação presencial, independente do número dessas aulas.
A fórmula para apuração da nota final será a seguinte:

NF1 = AV + Ap
NF1 > 6,0 para aprovação

Legenda: NF1 = Nota Final 1

AV = Nota das Atividades no AVA ou da Recuperação

das Atividades no AVA

AP = Nota da Avaliação Presencial

Se não for atingido o valor mínimo de 6,0 (seis) na NF, o aluno deverá fazer 
uma Avaliação Final (AF) presencial, com o valor total de 6,0 (seis), a ser 
realizada no término de cada módulo. Serão previamente comunicados ao 
aluno no AVA: conteúdo, local e horário da avaliação.
A Avaliação Final tem caráter substitutivo em relação à nota obtida na Ava-
liação Presencial (AP), desde que maior.
Neste caso, a nota final do aluno, após Avaliação Final, será computada por 
meio da seguinte fórmula:

NF2 = AV + AF
NF2 > 6,0 para aprovação

Legenda: NF2 = Nota Final 2

AV = Nota das Atividades no AVA ou da Recuperação 

das Atividades no AVA

AF = Nota da Avaliação Final

A Nota Final 2 (NF2) deverá ser igual ou superior a 6,0 (seis) para  aprovação 
no componente curricular5.
Não atingindo nota 6,0 (seis), o aluno terá direito a realizar a Avaliação 
Complementar, de caráter substitutivo em relação à nota obtida na Avaliação 
Presencial (AP) ou na Avaliação Final (AF), desde que maior. A Avaliação 
Complementar será presencial e com valor máximo de 6,0, sendo somente 
permitida para os alunos que ficaram retidos em até duas disciplinas.
A nota final do aluno será computada por meio da seguinte fórmula:

NFC = AV + AC
v: NFC =  Nota Final após Avaliação Complementar

AV= Nota das Atividades no AVA ou da Recuperação  

das Atividades no AVA

AC = Nota da Avaliação Complementar

Será aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 6,0.
Será desligado do AVA e, portanto, reprovado nos componentes curriculares 
referentes à etapa do módulo, o aluno que não frequentar o AVA durante 30 
(trinta) dias consecutivos e não se apresentar à Coordenação Acadêmica do 
Curso para as devidas justificativas e trancamento do curso.
O aluno que abandonar o curso no primeiro módulo somente poderá retor-
nar a cursá-lo mediante novo processo de ingresso, quando da abertura de 
novas turmas. Neste caso, será oportunizado, a partir de análise da documen-
tação exigida, o aproveitamento de estudos dos componentes curriculares 
cursados com aprovação nos últimos 05 (cinco) anos.
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Acadêmica do Curso 
em parceria com as Coordenações de EAD/e-Tec e Diretoria de Ensino do 
campus  ao qual o Polo está vinculado.
_________________________________________
5 O aluno é considerado reprovado quando sua Nota Final 2 (NF2) for menor do que 6,0 (seis).
Sob nenhuma hipótese, o aluno poderá avançar para outro Módulo se estiver reprovado em mais de 
dois componentes curriculares, após a Avaliação Final, em cada módulo.
O aluno retido deverá fazer inscrição nas disciplinas em que foi reprovado, a cada início de módulo, 
em link  disponibilizado para tal. 



38 39Manual do Aluno Educação a Distância | IFFluminese | 2015

Os resultados finais devem ser divulgados para fins de conhecimento do aluno.
6.1.5. Da Progressão Parcial

A Progressão Parcial caracteriza-se por oportunizar ao aluno cursar os compo-
nentes curriculares do módulo seguinte quando for reprovado em até dois com-
ponentes curriculares após a Avaliação Final. Ao final do período subsequente, 
será realizada a Avaliação Complementar referente aos dois componentes cur-
riculares em que o discente não obteve nota final igual ou superior a 6,0 (seis).

6.2. Curso Técnico do ProFuncionário: Multimeios 
Didáticos

6.2.1. Do Sistema de Avaliação 

Atividades no AVA: Valor 36%

(de caráter permanente no processo de avaliação)

Memorial: Valor 4%

(de caráter permanente no processo de avaliação)

Prova presencial: Valor 60%

Atividades no AVA são aquelas realizadas por meio do uso de ferramentas 
disponíveis na plataforma Moodle, tais como: fórum, chats , questionários, 
tarefas, entre outras.
O aluno deverá realizar:
• no mínimo, duas atividades em cada componente curricular, totalizando ao 

final do componente, o valor de 3,6 pontos;

• uma contribuição textual a cada componente curricular que resultará na 

construção de um memorial, de caráter avaliativo, cujo valor é de 0,4 pontos.

6.2.2. Da Recuperação das Atividades no AVA

• Critérios: nota abaixo de 60% (2,16 pontos) e participação mínima de acordo 

com o quadro na página 35  .

• A recuperação das atividades do AVA constará de 2 atividades de modali-

dades diferentes:.

• Caso a nota da recuperação seja menor do que a nota anterior, esta será 

mantida.

6.2.3. Avaliação Presencial

As datas de todas as avaliações serão agendadas em calendário, previamente 
disponibilizado na plataforma, a cada início de módulo. Poderão ocorrer alte-
rações no calendário, decorrentes da necessidade ou orientações do Instituto.
As avaliações presenciais terão valor de 6,0 pontos. Ficará preservado, para 
efeito de nota final, o valor alcançado nas atividades do AVA e no Memorial.

6.2.4. 2ª Chamada da Avaliação Presencial

Em caso de não comparecimento à avaliação presencial, o aluno deverá so-
licitar a 2ª chamada, em fórum específico na sala de Coordenação de curso 
localizada no AVA, justificando a ausência.
I.  O prazo é de até 3 dias consecutivos após a realização da 1ª chamada.
II. O requerimento poderá ser deferido ou não pela coordenação do curso.
III. Em caso de deferimento, o aluno só fará a 2ª chamada mediante a entrega 
do requerimento e da comprovação da justificativa, no polo, no dia da reali-
zação da avaliação.

6.2.5. Avaliação Final

O aluno terá direito a Avaliação Final (AF), ao término do módulo, caso não 
alcance a nota mínima de 6,0 (seis) na(s) disciplina(s).
• Se AF < 6,0 (seis), o aluno poderá se submeter a uma Avaliação Comple-

mentar (AC), ao final do módulo subsequente, desde que não ultrapasse o 

limite de reprovação de até duas disciplinas. Neste caso, o aluno prossegue 

para o próximo módulo do curso até que as Avaliações Complementares 

sejam realizadas.

• Não atingindo, a nota final 6,0 (seis) após a AC, o aluno repetirá o(s) com-

ponentes curriculares(s) e seguirá as normas da turma em que for inserido.
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6.2.6. Nota Final

NF1 = AV+ memo + Ap
NF1 > 6,0 para aprovação

Legenda:

NF1= Nota final

AV = Nota das Atividades no AVA ou 

 da Recuperação das atividades no AVA

Memo = Memorial

Não é permitida a matrícula simultânea em dois cursos de mesmo nível, 
como por exemplo, dois cursos técnicos, mesmo que ofertados em modali-
dades distintas (EJA, EaD, regular integrado, concomitante ou subsequente).

6.2.7. Trancamento de Matrícula

Não será concedido trancamento de matrícula ao aluno que estiver cursando 
o primeiro módulo, salvo nos casos previstos em lei.
O trancamento poderá ser feito por um período de 01 (um) semestre letivo, 
sendo concedida nova renovação por uma única vez para o mesmo módulo, 
exceto por motivo de doença ou de outra natureza, desde que devidamen-
te comprovado. Ao retornar, o aluno deverá se submeter às adaptações que 
eventualmente tiverem ocorrido na proposta pedagógica do curso.
O aluno que quiser retornar ao curso deverá solicitar reabertura de matrícula 
no Registro Acadêmico do campus  a que está vinculado  e será incluído na(s)  
turma(s) assim que esta(s) for(em) ofertada(s).

6.2.8. Renovação de Matrícula

Deverá ser feita, on-line, através do site  www.academico.iff.edu.br, nos pe-
ríodos pré-estabelecidos em calendário específico da Coordenação de Re-
gistro Acadêmico e divulgados no AVA.

6.3. Da Matrícula
6.3.1. Matrícula Inicial

I. É realizada de modo presencial, no período previsto no edital do processo 
de ingresso ao curso, mediante apresentação de toda a documentação 
exigida.

II. Não é permitida a matrícula simultânea em dois cursos de mesmo 
nível, como por exemplo, dois cursos técnicos, mesmo que ofertados em 
modalidades distintas (EJA, EaD, Pronatec, PROEJA regular integrado, 
concomitante ou subsequente).

III. A matrícula será cancelada para o aluno que não realizar as atividades 
online nos 30 (trinta) primeiros dias consecutivos a partir da data do 
acolhimento da turma do módulo I e, para os demais módulos, a partir 
do início da primeira etapa dos mesmos, conforme calendário do curso/
módulo, exceto os alunos que estão cursando dependência

6.3.2. Trancamento de Matrícula

Não será concedido trancamento de matrícula ao aluno que estiver cursando 
o primeiro módulo, salvo nos casos previstos em lei.
O trancamento poderá ser feito por um período de 01 (um) semestre letivo, 
sendo concedida nova renovação por uma única vez para o mesmo módulo, 
exceto por motivo de doença ou de outra natureza, desde que devidamen-
te comprovado. Ao retornar, o aluno deverá se submeter às adaptações que 
eventualmente tiverem ocorrido na proposta pedagógica do curso.
O aluno que quiser retornar ao curso deverá solicitar reabertura de matrícula 
no Registro Acadêmico do campus a que está vinculado e será incluído na(s)  
disciplina(s) assim que esta(s) for(em) ofertada(s).

6.3.3. Renovação de Matrícula

É obrigatória a renovação da matrícula, independente da situação acadêmica.
Deverá ser feita, on-line, através do site  www.academico.iff.edu.br, nos pe-
ríodos pré-estabelecidos em calendário específico da Coordenação de Re-
gistro Acadêmico e divulgados no AVA.
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6.3.4. Do abandono de curso

Será considerado desligado do curso, tendo sua matrícula cancelada, o aluno que:
I.  não renovar a matrícula no período estabelecido, independente da 

situação acadêmica, e não solicitar o seu trancamento;
II. quando do trancamento de matrícula, não solicitar a sua reabertura 

dentro do limite máximo estabelecido, ou seja, 01 (um) semestre letivo, 
no período indicado pela Coordenação de Registro Acadêmico do 
campus  do IFFluminense para o qual fez a seleção.

Caso ocorra o abandono, o aluno poderá retornar ao curso mediante novo 
processo de ingresso, quando da abertura de novas turmas.
Obs.: Neste caso, será lançado evasão para o aluno no Sistema Acadêmico.

6.3.5. Do aproveitamento de estudos

O aluno regularmente matriculado poderá obter aproveitamento de estudos 
dos componentes curriculares integrantes do currículo dos cursos, desde 
que atenda aos requisitos estabelecidos neste Manual.
A solicitação de aproveitamento de estudos é realizada a cada início de mó-
dulo, em datas previstas no calendário.
O aproveitamento de estudos poderá ser concedido pela Coordenação do 
Curso, mediante aproveitamento de conhecimentos e experiências adquiri-
das, nos últimos cinco anos, desde que haja correlação com o perfil de con-
clusão do curso em questão, a partir de:
I. Componentes curriculares concluídos com aprovação em cursos;
II. Qualificações profissionais;
III. Processos formais de certificação profissional.
O aproveitamento de estudos por componente curricular será efetuado 
quando este tiver sido cursado, com aprovação, em curso do mesmo nível de 
ensino, observando compatibilidade de, pelo menos 75% (setenta e cinco por 
cento) do conteúdo e da carga horária do componente curricular que o aluno 
deveria cumprir no IFFluminense.
No caso de aproveitamento de estudos relacionados nos itens II e III citados 
anteriormente, deverá ser apresentada toda a documentação comprobatória, 

de acordo com os critérios estabelecidos no parágrafo anterior, e aplicação de 
procedimentos que possam avaliar se o aluno, de fato, já detém determinados 
saberes requeridos pelo perfil profissional do curso, estando em condições 
de ser dispensado de certos conteúdos curriculares. Para avaliação destes 
casos, será constituída uma comissão composta pela Coordenação de Curso 
e por professores dos componentes curriculares.
O aproveitamento de estudos será concedido tendo por objetivo, exclusiva-
mente, a integralização do currículo do curso, sendo que o aluno é obrigado 
a cursar, no IFFluminense, no mínimo 50% (cinquenta por cento) da carga 
horária prevista para a integralização do respectivo curso. Quando, na análise 
do aproveitamento de estudos, for verificada a não equivalência com o currí-
culo do curso vigente, não haverá registro no histórico escolar do solicitante, 
assegurado que não se registre como atividade ou componente extracurricular.
As solicitações de aproveitamento de estudos devem obedecer aos prazos esta-
belecidos pela Coordenação de Registro Acadêmico (descritos no Calendário 
Acadêmico do Curso), mediante processo contendo os seguintes documentos:
I.    Requerimento solicitando o aproveitamento de estudos;
II.   Histórico escolar;
III. Plano de ensino ou programa de estudos contendo a ementa, o 

conteúdo programático, a bibliografia e a carga horária de cada 
componente curricular do qual solicitará aproveitamento.

O prazo máximo para tramitação de todo processo é de 30 (trinta) dias, fi-
cando destinados os primeiros dez dias para o aluno solicitar o aproveita-
mento de estudos a partir do primeiro dia letivo.
O aluno só estará autorizado a não mais cumprir as atividades do(s) 
componente(s) curricular(es) em questão após a divulgação do resultado 
constando o DEFERIMENTO do pedido.
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6.4  CÓDIGO DE CONDUTA DISCENTE

PROPÓSITO:

O propósito deste documento é estabelecer regras de conduta a serem ob-
servadas por todos os participantes da sala de aula da plataforma Moodle 
bem como as medidas disciplinares a serem adotadas em caso de infração 
às regras aqui estabelecidas. Espera-se de todos a observância das diretrizes.

POLÍTICA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO IFFLUMINENSE:

A Educação a Distância do IFFluminense objetiva oferecer um ambiente de 
aprendizagem seguro, justo, ético e inclusivo a todos os alunos e comunida-
de acadêmica. Isto depende, em parte, da adesão a certas regras de conduta 
ou de comportamento apropriados. Desta forma, é requerido que todos os 
participantes de cursos assinem um Termo de Ciência de Conduta. A quebra 
das regras de conduta ou comportamento inapropriados pode levar à sus-
pensão ou expulsão dos participantes dos cursos semipresenciais oferecidos 
pela EaD do IFFluminense.

DEFINIÇÃO DOS TERMOS:

I- Os cursos na EaD - os cursos técnicos oferecidos pela coordenação da 
educação à distância deste instituto são cursos semipresenciais e subsequen-
tes. Somente para o curso de técnico em Multimeios Didáticos, do Programa 
Profuncionário, há a exigência de que sejam funcionários que atuam nos sis-
temas de ensino da Educação Básica Pública Municipal e/ou Estadual, com 
ensino médio concluído.

II-Sala de aula na plataforma Moodle - refere-se ao ambiente virtual de 
aprendizagem disponibilizado através do link http://ead2.iff.edu.br/ ao qual 
é concedido acesso aos participantes, via login e senha.

III- Participante refere-se a qualquer aluno, tutor, Coordenador Geral da 
Rede e-Tec do IFFluminense, Coordenador Adjunto da Rede e-Tec do IFFlu-

minense, servidores da Coordenação da educação á Distância, coordenado-
res dos cursos técnicos semipresenciais da EaD, coordenadores de polo, revi-
sores pedagógicos coordenadores de tutoria, tutores presenciais e à distância.

IV- Comunidade da EaD refere-se a todos os tipos de participantes definidos 
no item 3 e ainda participantes indiretos.

V-Infração refere-se a qualquer ação que cause situações de desconforto, hu-
milhação e ou ridículo aos outros colegas ou membros da comunidade EaD

VI-Comportamento inapropriado: refere-se a qualquer ação que prejudique 
ou constranja os outros participantes do curso, incluindo plágio, bullyng, 
discriminação e/ou assédio.

VII- O plágio também constitui um comportamento inapropriado, pois en-
volve o uso não autorizado de textos e parte de textos sem prover referência 
à fonte.

VIII- Bullyng - refere-se a qualquer comportamento que ofenda, humilhe oiu 
intimide alguém, tais como ofensa verbal, exclusão ou isolamento de algum 
estudante, assédio ou comportamento ameaçador, críticas injustas diante de 
outros, envio de e-mails ou mensagens de texto abusivas ou não desejáveis.

IX - Assédio - refere-se a qualquer forma de comportamento que ofenda, 
constranja, humilhe ou ameace outros participantes em todos os ambien-
tes da plataforma Moodle. Postagens agressivas nos fóruns de dúvidas das 
disciplinas ou salas de coordenações dos cursos também são considerados 
assédio.

ESCOPO E CONTEÚDO

Não está no escopo deste documento dos participantes nos polos da EaD 
referente a sua atuação em aulas e provas presenciais. O documento abran-

http://ead2.iff.edu.br/
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ge o comportamento dos participantes no que diz respeito à sua atuação no 
ambiente da sala virtual acessada via plataforma eletrônica aos participantes, 
em endereços disponibilizados por estes como apoio para os processos de 
comunicação e interação.

APLICABILIDADE

Este termo de conduta se aplica a qualquer participante de cursos, desde seu 
registro inicial na plataforma Moodle até o término ou suspensão de sua par-
ticipação no curso. O termo também se aplica a funcionários da EaD cujas 
funções estejam  relacionadas aos cursos oferecidos por esta coordenação.

REGRAS DE CONDUTA E MEDIDAS DISCIPLINARES

Art 1º- Os alunos, Coordenador Geral da Rede e-Tec do IFFluminense, Coor-
denador Adjunto da Rede e-Tec do IFFluminense, servidores da Coordena-
ção da educação á Distância, coordenadores dos cursos técnicos semipresen-
ciais da EaD, coordenadores de polo, revisores pedagógicos coordenadores 
de tutoria, tutores presenciais e à distância, caracterizados como participan-
tes, quando iniciarem suas atividades nos cursos técnicos semipresenciais 
da EaD do IFFluminense, deverão firmar compromisso com o disposto nos 
termos deste instrumento.

Art.2º - Todo participante que acesse a plataforma Moodle deverá se com-
portar de forma honesta, respeitosa,, ética e cordial nos fóruns constituintes 
dos referidos cursos e nas comunicações via e-mail.

Parágrafo único:
 O participante deve utilizar fóruns ou endereços de e-mail específicos para 
de forma respeitosa, criticar , reclamar ,elogiar e sugerir.

Art. 3º- No cumprimento do disposto no artigo 2º e de forma a garantir a boa 
condução dos realcionamentos no que se refere às interações via a plataforma 

e e-mail, a todo participante é vedado:

Utilizar termos chulos;
Fazer comentários preconceituosos ou sarcásticos (em tom pejorativo) acer-
ca da contribuição de outros participantes das salas de aula da plataforma:
c) Utilizar trechos de textos de outros autores, ou sites, sem citá-los formal-
mente em acordo com as normas da ABNT em vigor. A utilização de trechos 
textos de outros autores, ou sites, que não cumpram esta exigência será con-
siderada plágio e será tratada e conduzida administrativamente como tal;
 d) Tratar de assuntos nos fóruns acadêmicos que se coloquem fora do tema 
proposto; e) Fazer propaganda/divulgação de eventos/assuntos/objetos que 
não correspondam ao perfil acadêmico da disciplina e do Curso; 
Parágrafo Único – A incursão em qualquer alínea acima caracteriza quebra 
de conduta disciplinar. 
Art. 4º - O participante incluso em quebra de conduta disciplinar será cha-
mado e ouvido pela Coordenação Geral da EaD, a fim de prestar esclareci-
mentos e, ser for o caso, advertido verbalmente.

Art. 5º - No caso de reincidência, após ter sido advertido verbalmente, con-
forme dispõe o artigo 4º, o participante será advertido por escrito e a Coor-
denação de Curso, à qual o participante estiver vinculado, ou a Coordenação 
Geral da EaD procederá a abertura de processo disciplinar para apuração 
dos fatos e demais providências, assegurado o direito de ampla defesa ao 
participante.

Direitos do estudante
I.1. Receber educação de acordo com a legislação em vigor. 
II. Propor sugestões que visem um ambiente propício ao bom andamento das 
atividades de ensino. 
III. Ser tratado com respeito, atenção e cortesia pelo corpo docente, adminis-
trativo e colegas.
IV. Participar das atividades escolares, recreativas e culturais destinadas a sua 
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formação. 
V. Ter vistas aos trabalhos e provas, devidamente corrigidos, podendo reque-
rer a revisão dos mesmos, desde que obedecidas as normas regimentais do 
IFF.
VI. Solicitar a 2ª chamada caso o estudante, por motivo justificado, venha perder 
uma ou mais provas. Neste caso, o estudante terá, conforme preconiza os Regu-
lamentos Acadêmicos, um prazo máximo de cinco dias após a data da avaliação 
para apresentar suas justificativas, através de formulário próprio protocolado 
na Secretaria de seu curso. De posse do protocolo, a marcação da data para a 
realização da 2ª chamada ficará a critério do professor da disciplina em questão. 

Deveres do aluno
I. Amparar-se quanto ao regime de exercícios domiciliares quando tiver a 
necessidade, de acordo com o que preconiza a Lei Federal n° 6.202 de 17 de 
abril de 1975. O estudante deve tomar conhecimento da Instrução Normativa 
que trata deste assunto nos setores de apoio pedagógico (CGAE, CGET ou 
CGG).
II. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no Código de Conduta Dis-
cente. 
III. Conhecer e atentar-se para as informações contidas no Manual do Estu-
dante. 
IV. Pautar seus procedimentos pelas normas da moral e boa convivência nes-
te campus. 
V. Zelar pela moral da Instituição, bem como promovê-la e prestigiá-la en-
quanto estudante. 
VI. Ser diligente na execução de tarefas durante as aulas. 
VII. Tratar os colegas, professores, técnicos administrativos e terceirizados 
com respeito e polidez (Vide art.331 do Código de Direito Penal).
VIII. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio deste 
Câmpus, estando obrigado a repará-los. 
IX. Responsabilizar-se pelos danos causados a bens que pertençam a outros 
estudantes, indenizando-os quando for o caso.

As bibliotecas dos campi  do IFFluminense possuem acervos de livros bem 
como periódicos, CD ROMs, DVDs, normas técnicas, dentre outros.
Os alunos dos cursos na metodologia a distância deverão recorrer à pesquisa 
e empréstimo de livros e periódicos nos campus  a que estão vinculados.

7.1. Serviços oferecidos
7.1.1. Consulta Local 

A consulta local é aberta ao público em geral, com livre acesso às estantes que 
estão organizadas em ordem numérica crescente.
As consultas são feitas por nome do Autor, Título de Obras ou por assunto, o 
que já se encontra pré-definido na tela.

7.1.2. Empréstimo Domiciliar 

• Permitido aos professores, alunos e servidores do IFFluminense.

• Estão excluídas do empréstimo domiciliar as obras de capa vermelha, de 

referência, periódicos e DVDs.

• O empréstimo para alunos será de 02 (dois) livros: (a) um livro didático/

técnico, (b) um de literatura, pelo prazo de sete dias, sendo permitida uma 

renovação por igual período, desde que não haja reserva da obra por outro 

usuário.

• O empréstimo para professores e funcionários será de 04 (quatro) livros pelo 

prazo de quatorze dias, sendo permitida uma renovação, por igual período, 

desde que não haja reserva da obra por outro usuário.

• Cabe ao usuário, a responsabilidade pela guarda e conservação dos mate-

riais informacionais emprestados.

• As penalidades serão aplicadas em razão de atraso na devolução de material 

informacional ou de dano ou extravio ou de comportamento inadequado.

7.Utilização da 
Biblioteca
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• Os dias de férias acadêmicas serão contados para efeito descumprimento 

das suspensões e serão computados como dias de atraso na devolução.

• O usuário é responsável pela perda e/ou danos dos materiais informacio-

nais a ele confiados, devendo, no caso dessas ocorrências, indenizar a Biblio-

teca com outro exemplar do mesmo material informacional.

• Na impossibilidade de fazê-lo, deverá adquirir outro material informacional, 

do mesmo valor, por indicação da Coordenação da Biblioteca.

• Não serão aceitas doações como forma de pagamento de multas por atraso 

na devolução.

7.1.3. Guarda Volumes 

Para acesso ao acervo, bem como para a permanência nas mesas de estudo, 
os usuários deixarão o material particular (fichários, bolsas, pastas, envelo-
pes e outros pertences) no guarda-volumes, destinado à guarda de pertences 
do usuário apenas enquanto o mesmo estiver utilizando a Biblioteca.
Notifica-se que a Biblioteca não se responsabilizará por objetos deixados no 
guarda-volumes.

7.2. Competência dos Usuários
• Zelar pela conservação dos acervos e do patrimônio da Biblioteca.

• Comunicar qualquer alteração de seus dados cadastrais.

• Manter silêncio na Biblioteca.

• Não consumir bebidas e alimentos nas dependências da Biblioteca.

• Não utilizar telefone celular no espaço físico da Biblioteca. O usuário deve 

colocá-lo no modo silencioso e atendê-lo no espaço exterior à Biblioteca.

• Obedecer às normas estabelecidas neste Regulamento.

A Coordenação da Biblioteca reserva-se ao direito de solicitar a retirada de usu-
ário que não aceite o pedido de ordem e silêncio, conforme este Regulamento.

5.3. Disposições Gerais
• Constitui obrigação da Biblioteca fornecer comprovantes do recebimento 

das obras devolvidas, bem como o documento referente à situação do usu-

ário para com a Biblioteca.

• O comprovante de devolução é documento hábil para isentar o usuário de 

responsabilidade quanto à eventual cobrança de obras já devolvidas.

• Os casos omissos serão decididos pela Coordenação da Biblioteca.

7.4. Horário de Funcionamento
O aluno deverá se inteirar do horário de atendimento ao público da Bibliote-
ca do campus  ao qual está ligado.



52 53Manual do Aluno Educação a Distância | IFFluminese | 2015

8.Programa Institucional

A concessão de bolsas tem por objetivo apoiar a permanência do aluno na 
Instituição e também contribuir para seu desenvolvimento acadêmico e pro-
fissional. As modalidades oferecidas são:

8.1. De Iniciação Profissional
Regulada pela Diretoria/Coordenação de Apoio do Estudante.

8.2. De Iniciação Científica
Regulada por Edital da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IFFluminense 
e disponibilizada para alunos matriculados a partir do 2º. módulo dos Cur-
sos Técnicos ou 2ª. série do Ensino Médio e que apresentam desempenho 
acadêmico compatível ao exigido para o desenvolvimento do projeto de pes-
quisa ao qual está vinculado.

8.3. De Extensão
Regulada por Edital da Pró-Reitoria de Extensão do IFFluminense e dispo-
nibilizada para alunos que atendem ao perfil adequado ao desenvolvimento 
do projeto de extensão.

8.4. De Apoio e Desenvolvimento Tecnológico
Para alunos matriculados a partir do 2º. módulo dos Cursos Técnicos, pos-
sibilitando o envolvimento com atividades de apoio à instalação de equipa-
mentos, desenvolvimento e elaboração de protocolos e aulas práticas, mate-
riais didáticos, análise e utilização de equipamentos, entre outros.
Trata-se de bolsa regulada por Edital da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 
do IFFluminense.

de Bolsas
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Os critérios estabelecidos neste Manual estão em consonância com a Regu-
lamentação Didático-Pedagógica do IFFluminense e se destina aos alunos 
ingressantes a partir do ano de 2013.

A Ouvidoria do Instituto Federal Fluminense encontra-se à disposição da 
comunidade acadêmica. É um canal condutor das opiniões, críticas, suges-
tões, reclamações e problemas que visa promover a garantia dos direitos dos 
cidadãos, concretizando, além do princípio da eficiência, os princípios da 
ética e da transparência nas relações com a comunidade.
Endereço: Rua Dr. Siqueira, 273 - Sala 140 A/B - Bloco A - 2º. andar
Parque Dom Bosco - Campos dos Goytacazes/RJ.
Telefone: (22) 2726-2802
E-mail: ouvidoria@iff.edu.br

Coordenação de Educação a Distância (EaD)

IFFluminense - Centro de Referência 
Rua Coronel Valter Kramer, nº 357
Pq. Santo Antônio
CEP: 28030-130 
Tel: 27375642

9.

11.

10.

Disposições
Finais

Lista de

ouvidoria

Endereços e telefones
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Polo de Bom Jesus do Itabapoana

IFFluminense - campus  Bom Jesus do Itabapoana
Avenida Dário Vieira Borges, 235, Parque do Trevo
Bom Jesus do Itabapoana, RJ
CEP: 28360-000
(22) 3833-9850 | Ramal: 4234

Polo de Cabo Frio

IFFluminense - campus  Cabo Frio
Estrada Cabo Frio - Búzios, S/N, Baía Formosa
Cabo Frio, RJ
CEP: 28909-971
(22) 2645-9500 | (22) 2629-9792

Polo Campos-Centro

IFFluminense - campus  Campos-Centro
Rua Dr. Siqueira, 273 - Parque Dom Bosco
Campos dos Goytacazes, RJ
CEP: 28030-130
(22) 2726-2807

Polo Campos - Guarus

IFFLuminense - campus  Campos-Guarus
Av. Souza Mota, 350 - Parque Fundão
CEP: 28060-010
Campos dos Goytacazes, RJ
(22) 2731-2400

Polo de Casimiro de Abreu

Secretaria Municipal de Educação de Casimiro de Abreu
Rua Padre Francisco Maria Talles, nº 570 - Mataruna
Casimiro de Abreu/RJ

CEP: 28860-000
(22) 2778-2034 | (22) 2778-4144

Polo de Itaperuna

IFFluminense - campus  Itaperuna
BR 356, Km 3 - Cidade Nova
Itaperuna/RJ
CEP: 28300-000
(22) 3826-2300

Polo de Miracema

Ciep 143 Professor Álvaro Augusto Lontra
Av. Deputado Luiz Fernando Linhares, s/n , Miracema/RJ
(22) 3852-2130

Polo de Quissamã

IFFluminense - campus  Quissamã
Av. Amilcar Pereira da Silva, nº. 727 - Piteiras
Quissamã/RJ
CEP: 28735 -970
(22) 2768-9200

Polo de São João da Barra

CIEP 265 Municipalizado Professora Gladys Teixeira
Rua João Patrocínio Delfim Pereira, 295
São João da Barra

UPEA - Unidade de Pesquisa e Extensão Agroambiental: 

BR 356 - Km 158 - (Estrada Campos - São João da Barra) - Martins Lage - 
Campos dos Goytacazes-RJ



Coordenação de educação a Distância
Rua Coronel Valter Kramer, 357 — Tel.: (22) 2737-5642
Parque Santo Antônio - Campos dos Goytacazes, RJ. 

CEP: 28030-130
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