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Como será organizado o 1º semestre letivo de 2020? 
 

O 1º semestre será organizado em fases, sendo que cada fase corresponde 
ao período de implementação das a�vidades acadêmicas e administra�vas 
do campus. O semestre, a princípio, necessitará de 4 fases para finalização. 
 

Quais serão as fases do 1º semestre de 2020?  
 
Fase 1 – Preparatória: Esta fase já foi concluída e neste período foi 
organizada a regulamentação das APNP do campus.  
 
Fase 2 - Flexível:  Será desenvolvida de setembro a dezembro de 2020. Será 
uma fase opcional para o estudante. 
  
Fase 3 - Crescente: Terá início em 2021 e será cons�tuída por um período 
de 14 semanas. Nesta fase, todos os componentes curriculares que 
puderem ser oferecidos de forma remota serão oportunizados, mesmo os 
que já foram oferecidos na fase 2. 
  
Fase 4 - Será des�nada aos componentes curriculares que requerem 
a�vidades presenciais.  Seu início dependerá da liberação das instalações 
do campus pelas autoridades competentes. 
 

Como serão as aulas remotas neste período de 
pandemia?  
 
Os estudantes terão encontros com seu professor e seus colegas de turma, 
mas tudo será realizado pela internet, online, em tempo real, em salas 
virtuais (são as chamadas a�vidades síncronas).  
Para maior liberdade do estudante, o professor também está organizando 
a�vidades assíncronas, que serão desenvolvidas sem precisar estar 
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conectado em tempo real com a turma. Essas a�vidades podem ser a 
leitura de um texto, assis�r a um vídeo, par�cipar de fórum ou alguma 
outra a ser definida pelo professor. 
 

Sou aluno do curso técnico, necessariamente 
tenho que participar da fase 2?  
 
A fase 2 não é obrigatória. Esta fase é opcional para o estudante e, caso 
você queira par�cipar, terá que manifestar seu interesse realizando sua 
inscrição escolhendo os componentes curriculares que deseja estudar (as 
chamadas disciplinas). 
 

Se a fase 2 não é obrigatória, qual seu objetivo? 
 
Ao par�cipar da fase 2, o estudante terá a oportunidade de se familiarizar 
com esta nova modalidade de ensino e poderá se preparar para 
acompanhar as a�vidades que serão desenvolvidas na fase 3 que se iniciará 
em 2021.  
Além disso, todos os componentes curriculares (disciplinas) em que o 
estudante ob�ver aproveitamento e/ou aprovação serão considerados em 
sua vida acadêmica e, por isso, não precisará cursá-los novamente na fase 
3, podendo nesta nova fase se dedicar a outros componentes curriculares. 
 
Quais recursos serão necessários para acompa-
nhar as atividades da fase 2? 
 
O estudante deverá ter um computador, tablet ou celular conectado à 
internet. 
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E o estudante que não tiver condições de acompa-
nhar as atividades remotas neste momento da fase 
2 (setembro/2020), por dificuldades técnicas? 
 
O estudante que não possuir condições de par�cipar de forma remota da 
fase 2, deve observar as informações sobre os procedimentos dos 
Programas de Inclusão Digital dos estudantes do IFF para que possa 
par�cipar das a�vidades remotas na fase 3. Os programas abrangem a 
liberação de chip e/ou tablet para acompanhamento das a�vidades 
remotas. Todas as informações encontram-se disponíveis no site da 
ins�tuição. Lembre-se de que todas as disciplinas da fase 2 serão 
reofertadas na fase 3.  
 

O estudante que cursou determinada disciplina na 
fase 2 e foi aprovado, precisará acompanhar esta 
mesma disciplina na fase 3?  
 
Não. Se o estudante já cursou com rendimento sa�sfatório (média 6,0) 
alguma disciplina na fase 2 não precisará par�cipar das aulas desta 
disciplina na fase 3. Poderá se dedicar a outros componentes curriculares 
que serão oferecidos na fase 3.  
 

Caso o estudante não tenha conseguido aprovei-
tamento satisfatório em algum componente curri-
cular escolhido na fase 2, ele poderá acompanhar 
este mesmo componente curricular na fase 3?  
 
Sim. O estudante poderá cursar este mesmo componente novamente na 
fase 3. 
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Sou aluno do Curso Técnico, como posso me 
inscrever na fase 2? 
O estudante deve acessar h�p://fase2tecnicos.centro.iff.edu.br, informar 
seu CPF e escolher os componentes curriculares que gostaria de cursar 
nesta fase.  
 

Qual o período de inscrição para a fase 2? 
 
De 15 a 20 de setembro de 2020. 
 

Quando as aulas da fase 2 terão início? Qual o tér-
mino previsto para esta fase? 
 
No dia 28 de setembro as aulas terão início. A previsão de término é dia 18 
de dezembro.  
 

Como o estudante inscrito na fase 2 terá conheci-
mento dos horários das atividades síncronas e os 
procedimentos para acesso as salas virtuais?  
 
No período de 21 a 25 de setembro serão realizadas as enturmações e as 
reuniões por curso. Os estudantes inscritos serão comunicados por e-mail 
no dia 23 de setembro. 
 

Quais componentes curriculares (disciplinas) 
serão oferecidos na fase 3?  
 
Nesta fase todos os componentes curriculares possíveis de serem 
trabalhados remotamente serão oferecidos. Isto oportunizará a par�ci-
pação efe�va de todos os estudantes matriculados.  
As disciplinas da fase 2 serão reofertadas na fase 3, oportunizando que 
estudantes que não �veram oportunidade de cursá-las na fase 2, façam-
nas nesta nova fase.  
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E quando serão desenvolvidas as atividades práti-
cas presenciais?  
 
Na fase 4, terão início as aulas prá�cas, u�lizando os espaços �sicos 
necessários. As a�vidades con�nuarão de forma remota na fase 3, mas 
assim que as autoridades permi�rem a u�lização das instalações �sicas do 
campus iniciaremos a fase 4.  
 

Onde encontro a regulamentação das atividades 
(aulas não presenciais) que estão sendo desenvol-
vidas neste período de pandemia? 
 
As A�vidades Pedagógicas Não Presenciais (APNP) do Campus Campos 
Centro encontram-se regulamentadas por meio da Ordem de serviço 
diponível em:   

http://cdd.iff.edu.br/documentos/ordens-de-servico/campos-
centro/2020/setembro 

 

 Quais os setores que procuro para mais 
informações?  
 

 
Atendimento Geral: Diretoria de Educação Básica e Profissional  

diretoriaebp.centro@iff.edu.br 
 

Atendimento NAPNEE  
napnee.centro@iff.edu.br 

 
Informações de Registro Acadêmico 

registroacademicotecnico.centro@iff.edu.br 
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