
1ª Reunião de Pais e 

Responsáveis – Ano letivo de 

2021
Estudantes ingressantes dos cursos técnicos integrados 

e do Curso Técnico Concomitante em Química



1º passo: Como nos conhecer a distância?

 Carta enviada com o deferimento de matrícula:

 Formulário de cadastro de contato dos Pais e
Responsáveis:
https://forms.gle/umytYDn5o6LDzHkn7

 Formulário de Perfil de Aprendizagem dos
Estudantes:

 https://forms.gle/7Y9efDHSJf6AMbUD6



Principais dúvidas sobre o Ensino em 

tempos de pandemia
Por dentro das Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP)



1- O que são APNP?

 As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (chamadas

APNP) compreendem todas as atividades didático-

pedagógicas realizadas com os estudantes de forma

não presencial, incluindo-se aí desde as aulas dos

componentes curriculares/disciplinas, à orientação de

Trabalhos de Conclusão de Curso, Estágio Curricular,

atividades de Pesquisa e Extensão, atividades de

Esporte, Arte e Cultura, bem como outras atividades

transversais ao Ensino.



2. Quais são as “regras do jogo”? As regras da 

APNP são as mesmas do Ensino Presencial?

 As APNP são regulamentadas por duas resoluções principais, cuja leitura é

muito importante para conhecer os deveres e direitos do estudante:

 A Resolução n.º 38 do IFFluminense, de 27 de agosto de 2020, a qual aprovou

as Diretrizes para realização das APNP;

 E, sobretudo, a Resolução n.º10 do IFFluminense, de 23 de março de 2021, a

qual ampliou as diretrizes estabelecidas na resolução anterior.

 Com o objetivo de facilitar a consulta sobre as principais dúvidas relacionadas

às informações e regramentos das APNP ou explicitar procedimentos que não

tenham sido explicitados pelas resoluções, reunimos as dúvidas mais

frequentes dos estudantes em uma página de Perguntas e Respostas em nosso

site.



3- Como será realizada a comunicação 

com os estudantes em período de APNP?

 1. As Coordenações de Curso, no início de cada ano, orientam sobre a criação de
grupos de Whatsapp das turmas. Na Semana de Acolhimento, haverá um
momento de encontro entre estudantes ingressantes e o Coordenador de Curso,
em que ele informará como o estudante poderá entrar no grupo de sua turma.
Esse grupo será utilizado tanto para contato mais imediato com estudantes, como
para repassar informações importantes.

 2. Já para entrar em contato com a Diretoria de Ensino e Aprendizagem, basta
enviar um e-mail para de.itaperuna@iff.edu.br, ou enviar mensagem pelo
Whatsapp no número (22) 99955-5381.

 3. Também foi disponibilizada no site institucional uma lista de contatos de todos
os coordenadores, diretores e docentes, além dos e-mails de alguns dos setores
com mais contato com os estudantes: http://portal1.iff.edu.br/nossos-
campi/itaperuna/painel-do-estudante/atividades-pedagogicas-nao-
presenciais/lista-de-contato-das-coordenacoes

 4. É muito importante acompanhar o site e as redes sociais oficiais do IFF
Itaperuna.

 5. É muito importante manter os canais de contato cadastrados no Sistema
Acadêmico (Sistema informatizado de Diários) atualizado.

mailto:de.itaperuna@iff.edu.br
http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/itaperuna/painel-do-estudante/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/lista-de-contato-das-coordenacoes


 Também criamos canais de comunicação exclusivos com os pais e

responsáveis, porém, esse canal é apenas para envio de mensagens e informes

dos administradores. Está travado para a troca de mensagens entre os

participantes do grupo.

 Embora o grupo já esteja aberto para entrada, só serão enviadas mensagens a

partir de 24/05/2021 (data de início do ano letivo de 2021).

 Para entrar no Grupo de Pais dos Estudantes de Administração, você deve

acessar o seguinte link:

https://chat.whatsapp.com/FTLSjjc4Qg67g37ORNrXX9

 Para entrar no Grupo de Pais dos Estudantes de Eletrotécnica, você deve

acessar o seguinte link: https://chat.whatsapp.com/IuwSL8yVhxiHiLoa6KFEjQ

 Para entrar no Grupo de Pais dos Estudantes de Informática, você deve

acessar o seguinte link:

https://chat.whatsapp.com/JvsZDleN8ZmAcCN8UXPg4o

 Para entrar no Grupo de Pais dos Estudantes de Química, você deve acessar o

seguinte link: https://chat.whatsapp.com/JQYH64hW0mNIOuZjSlaG43

https://chat.whatsapp.com/FTLSjjc4Qg67g37ORNrXX9
https://chat.whatsapp.com/IuwSL8yVhxiHiLoa6KFEjQ
https://chat.whatsapp.com/JvsZDleN8ZmAcCN8UXPg4o
https://chat.whatsapp.com/JQYH64hW0mNIOuZjSlaG43


4- Há um canal que centraliza as informações 

mais importantes sobre as APNP?

 Sim. Foi criada uma página exclusivamente para esse fim.

Nessa página, o estudante poderá acessar à Plataforma EAD

IFF, cronograma da Semana de Acolhimento, calendário

letivo, grade de horários das aulas, Guia do Aluno, Planos de

Ensino, Perguntas e Respostas (FAQ), bem como uma linha do

tempo das APNP.

 Disponível em: http://portal1.iff.edu.br/nossos-

campi/itaperuna/painel-do-estudante/atividades-

pedagogicas-nao-presenciais/atividades-pedagogicas-nao-

presenciais

http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/itaperuna/painel-do-estudante/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/atividades-pedagogicas-nao-presenciais






5- Quais são os Ambientes Virtuais de Aprendizagem

adotados? Outras plataformas podem ser adotadas

como substitutas do EAD IFF?

 É utilizada preferencial e majoritariamente a plataforma EAD 

IFF (Moodle): https://ead2.iff.edu.br/.

 No Campus Itaperuna, outra plataforma utilizada por alguns

docentes é o Google Sala de Aula ou Google Classroom.

Cumpre-se destacar, no entanto, que, ainda quando usadas

outras plataformas diferentes do ambiente institucional, serão

disponibilizados na sala da disciplina no EAD IFF: o Plano de

Ensino, os horários síncronos das aulas e as informações

essenciais para acessar a plataforma em que a disciplina será

ministrada.

https://ead2.iff.edu.br/




6- Existe algum tutorial de ambientação 

ao Moodle voltado para os estudantes?

 Sim. A Coordenação de Educação a Distância (CEAD)

elaborou uma sala chamada “Ambientação ao Moodle”

(https://ead2.iff.edu.br/course/view.php?id=9686).

 O acesso está configurado para qualquer visitante, mesmo

sem estar inscrito, poder acessar a sala. Há excelentes

tutoriais para os alunos. Se você ainda não conhece a

plataforma, pode aprender um pouco mais sobre ela

mesmo antes das aulas começarem.

https://ead2.iff.edu.br/course/view.php?id=9686










7- Como faço para realizar o primeiro 

acesso à plataforma?

 No decorrer desta e da próxima semana, os estudantes receberão, nos e-mails
informados na matrícula, as instruções de primeiro acesso.

 Caso você utilize o computador ou um navegador do seu celular para acessar o
Moodle, veja os vídeos a seguir:

 "O primeiro acesso ao Moodle": https://www.youtube.com/watch?v=i_pFVLzL5Qo

 "Como encontrar os meus cursos no
Moodle": https://www.youtube.com/watch?v=KH6Q6UcF2aQ



 Caso você utilize o aplicativo do seu celular para acessar o Moodle, veja os vídeos
abaixo:

 "Primeiro acesso ao Moodle pelo
aplicativo": https://www.youtube.com/watch?v=BjI_6rd91Lk

 "Como encontrar um curso pelo aplicativo do
Moodle": https://www.youtube.com/watch?v=LCGHXA9e6uE

https://www.youtube.com/watch?v=i_pFVLzL5Qo
https://www.youtube.com/watch?v=KH6Q6UcF2aQ
https://www.youtube.com/watch?v=BjI_6rd91Lk
https://www.youtube.com/watch?v=LCGHXA9e6uE


8- Todas as disciplinas serão ofertadas 

ao mesmo tempo?

 Não. Em cada módulo será ofertado um conjunto

diferente de disciplinas, com exceções para algumas

disciplinas que, dada à natureza e complexidade,

ocorrerão em fluxo contínuo.



9- Como será a oferta das disciplinas no

Campus Itaperuna?

 Adotamos a oferta em caráter modular enquanto durarem as APNP.

 De acordo com o Calendário Acadêmico do ano letivo de 2021, o
Módulo 1, com duração de 10 semanas, terá disciplinas modulares e
de fluxo contínuo. Para disciplinas modulares, equivalerá ao 1º e 2º
bimestres. Para disciplinas de fluxo contínuo, equivalerá apenas ao 1º
bimestre.

 O Módulo 2, com duração de 10 semanas, terá disciplinas modulares e
de fluxo contínuo. Para disciplinas modulares, equivalerá ao 1º e 2º
bimestres. Para disciplinas de fluxo contínuo, equivalerá apenas ao 2º
bimestre.

 Para o segundo semestre de 2021 (3º e 4º bimestre para cursos
anuais), a forma de oferta será divulgada posteriormente.



10- Como faço para saber quais disciplinas 

meu curso irá oferecer em cada módulo?

 Para ver a relação das disciplinas ofertadas para sua

turma/curso, você pode consultar o quadro de horário das

turmas, disponível em:

 https://portal1.iff.edu.br/nossos-

campi/itaperuna/painel-do-estudante/atividades-

pedagogicas-nao-presenciais/horarios-das-turmas-nas-

apnp

https://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/itaperuna/painel-do-estudante/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/horarios-das-turmas-nas-apnp








11- No quadro de horários aparece toda carga 

horária que será ofertada das disciplinas?

 Não. No quadro de horários aparecem apenas as atividades

síncronas, ou seja, aquelas realizadas ao vivo, a partir de

um encontro simultâneo entre o professor e seus alunos, por

meio de lives, videoconferência ou chats. Mas o estudante

precisará também cumprir a carga horária assíncrona, isto

é, uma carga horária destinada a outras atividades,

indicadas pelo professor na sala da disciplina, que podem ser

realizadas pelo estudante em outros horários, sem a

presença virtual simultânea do professor.



Exemplo: Curso de Administração

ADMINISTRAÇÃO I – MÓDULO 1 (24/05/2021 A 30/07/2021)

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

TOTAL

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL

PERCENTUAL DE 

OFERTA NO MÓDULO

MATEMÁTICA I 240 6 25,00%

FÍSICA I 120 3 25,00%

ESPANHOL 

(OPTATIVA)
80 2 25,00%

LITERATURA I 80 4 50,00%

DIREITO, CIDADANIA 

E TRABALHO
80 4 50,00%

FUNDAMENTOS E 

TÓPICOS EM ADM.
80 4 50,00%

GESTÃO DE PESSOAS 120 6 50,00%

PROJETO DE 

VIDA/FÁBRICA DE 

JOGOS
- 2 -



Exemplo: Curso de Administração
ADMINISTRAÇÃO I – MÓDULO 2 (02/08/2021 A 08/10/2021)

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

TOTAL

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL

PERCENTUAL DE 

OFERTA NO MÓDULO

MATEMÁTICA I 240 6 25,00%

FÍSICA I 120 3 25,00%

ESPANHOL 80 2 25,00%

LÍNGUA 

PORTUGUESA I
80 4 50,00%

EDUCAÇÃO FÍSICA I 80 4 50,00%

PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS
80 4 50,00%

OPERAÇÕES DE 

ESTOQUE E 

ARMAZENAGEM

80 4 50,00%

INFORMÁTICA 80 4 50,00%

PROJETO DE 

VIDA/FÁBRICA DE 

JOGOS

- 2 -



Exemplo: Curso de Eletrotécnica
ELETROTÉCNICA IA E IB – MÓDULO 1 (24/05/2021 A 30/07/2021)

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

TOTAL

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL

PERCENTUAL DE 

OFERTA NO MÓDULO

MATEMÁTICA I 160 4 25,00%

FÍSICA I 120 3 25,00%

SOCIOLOGIA I 40 2 50,00%

FILOSOFIA I 40 2 50,00%

QUÍMICA I 80 4 50,00%

LÍNGUA 

PORTUGUESA I
80 4 50,00%

CIRCUITOS 

ELÉTRICOS I
120 3 25,00%

PRATICA 

PROFISSIONAL I
80 2 25,00%

INFORMÁTICA 

APLICADA
80 4 50,00%

PROJETO DE 

VIDA/FÁBRICA DE 

JOGOS

- 2 -



Exemplo: Curso de Eletrotécnica

ELETROTÉCNICA IA E IB – MÓDULO 2 (02/08/2021 A 08/10/2021)

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

TOTAL

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL

PERCENTUAL DE 

OFERTA NO MÓDULO

MATEMÁTICA I 160 4 25,00%

FÍSICA I 120 3 25,00%

HISTÓRIA I 80 4 50,00%

GEOGRAFIA I 80 4 50,00%

EDUCAÇÃO FÍSICA I 80 4 50,00%

LITERATURA I 80 4 50,00%

CIRCUITOS 

ELÉTRICOS I
120 3 25,00%

PRATICA 

PROFISSIONAL I
80 2 25,00%

PROJETO DE 

VIDA/FÁBRICA DE 

JOGOS

- 2 -



Exemplo: Curso de Informática
INFORMÁTICA IA E IB – MÓDULO 1 (24/05/2021 A 30/07/2021)

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

TOTAL

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL

PERCENTUAL DE 

OFERTA NO MÓDULO

MATEMÁTICA I 160 4 25,00%

FÍSICA I 120 3 25,00%

SOCIOLOGIA I 40 2 50,00%

FILOSOFIA I 40 2 50,00%

LITERATURA I 80 4 50,00%

QUÍMICA I 80 4 50,00%

ALGORITMO E 

ESTRUTURA DE DADOS
160 4 25,00%

BANCO DE DADOS 80 2 25,00%

SISTEMAS 

OPERACIONAIS
80 2 25,00%

INFORMÁTICA BÁSICA 120 3 25,00%

PROJETO DE 

VIDA/FÁBRICA DE 

JOGOS

- 2 -



Exemplo: Curso de Informática
INFORMÁTICA IA E IB – MÓDULO 2 (02/08/2021 A 08/10/2021)

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

TOTAL

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL

PERCENTUAL DE 

OFERTA NO MÓDULO

MATEMÁTICA I 160 4 25,00%

FÍSICA I 120 3 25,00%

BIOLOGIA I 80 4 50,00%

EDUCAÇÃO FÍSICA I 80 4 50,00%

LÍNGUA PORTUGUESA I 80 4 50,00%

ALGORITMO E 

ESTRUTURA DE DADOS
160 4 25,00%

BANCO DE DADOS 80 2 25,00%

SISTEMAS 

OPERACIONAIS
80 2 25,00%

INFORMÁTICA BÁSICA 120 3 25,00%

PROJETO DE 

VIDA/FÁBRICA DE 

JOGOS

- 2 -



Exemplo: Curso de Química

QUÍMICA I – MÓDULO 1 (24/05/2021 A 30/07/2021)

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

TOTAL

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL

PERCENTUAL DE 

OFERTA NO MÓDULO

MATEMÁTICA I 240 6 25,00%

FÍSICA I 80 2 25,00%

LÍNGUA 

PORTUGUESA I
80 4 50,00%

INFORMÁTICA 

BÁSICA
80 4 50,00%

QUÍMICA GERAL 160 4 25,00%

TÉCNICAS BÁSICAS 

DE LABORATÓRIO
160 4 25,00%

QUÍMICA 

INORGÂNICA
80 4 50,00%

PROJETO DE 

VIDA/FÁBRICA DE 

JOGOS

- 2 -



Exemplo: Curso de Química

QUÍMICA I – MÓDULO 2 (02/08/2021 A 08/10/2021)

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

TOTAL

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL

PERCENTUAL DE 

OFERTA NO MÓDULO

MATEMÁTICA I 240 6 25,00%

FÍSICA I 80 2 25,00%

LITERATURA I 80 4 50,00%

EDUCAÇÃO FÍSICA I 80 4 50,00%

BIOLOGIA I 80 4 50,00%

QUÍMICA GERAL 160 4 25,00%

TÉCNICAS BÁSICAS 

DE LABORATÓRIO
160 4 25,00%

PROJETO DE 

VIDA/FÁBRICA DE 

JOGOS

- 2 -



12- É indicada ao estudante alguma conta de 

e-mail específica para participar das aulas?

 Sim. O estudante deve possuir uma conta Google Institucional (G

Suite), com seu nome e sobrenome cadastrados no perfil. O setor

de Tecnologia da Informação e Comunicação do IFFluminense

disponibilizou ainda um passo a passo de como criar uma Conta

Google Institucional para acesso ao G Suite:

http://portal1.iff.edu.br/tic/guias-e-tutoriais/conta-g-suite. O aluno

Marcos Vinicius Abreu, do curso integrado em Petróleo e Gás do

Campus São João da Barra também fez um tutorial em vídeo, que

pode ser acessado no seguinte link: https://youtu.be/qZezfB0euNo.

Na Semana de Acolhimento, mostraremos ao estudante como criar

essa conta de e-mail.

http://portal1.iff.edu.br/tic/guias-e-tutoriais/conta-g-suite
https://youtu.be/qZezfB0euNo






13- Haverá alguma espécie de suporte aos

discentes com dúvidas sobre o uso da

plataforma EAD IFF?

 Sim. Em todos os campi há uma equipe de suporte técnico

ao Moodle. Foi criado um e-mail exclusivo para envio de

dúvidas sobre o uso da plataforma:

suporte.ead.itaperuna@iff.edu.br.



14- Haverá algum encontro síncrono ou

atividade assíncrona para aprender a usar a

plataforma EAD IFF (Moodle)?

 Sim. Como atividade assíncrona, o estudante ingressante deve realizar o curso

de Ambientação ao Moodle, disponível no link:

https://ead2.iff.edu.br/course/view.php?id=9686. Basta assistir aos vídeos e

ler os documentos postados. Uma outra dica é assistir à live "Estudos e Ensino

Remoto: As principais técnicas e ferramentas que você, estudante, precisa

conhecer", exibida em setembro de 2020 pelo IFF Itaperuna, a qual mostra,

além de técnicas de estudo remoto, as principais ferramentas e

funcionalidades da plataforma EAD IFF. A live está disponível para acesso do

estudante a qualquer momento no canal IFF Tube Campus Itaperuna:

https://www.youtube.com/channel/UCY5II50O9EByZuEYXGRWDkA/featured.

 Como atividade síncrona, os coordenadores de curso, na Semana de

Acolhimento, mostrarão aos estudantes como acessar a plataforma e como

realizar algumas das principais ações e atividades.

https://ead2.iff.edu.br/course/view.php?id=9686
https://www.youtube.com/channel/UCY5II50O9EByZuEYXGRWDkA/featured


15- Não tenho internet. Como poderei

participar das atividades?

 O estudante sem condições de acesso à internet ou tecnologias digitais pode
solicitar, no início de cada módulo, o envio de materiais didáticos impressos e
pendrives com aulas gravadas ou videoaulas. Essa solicitação é apenas para
estudantes que não possuem condições de acesso que garantam a participação nas
atividades online. O aluno deverá, então, enviar e-mail para
atendimento.itaperuna@iff.edu.br, informando no assunto REGIME ESPECIAL DE
ACOMPANHAMENTO DAS APNP (SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS). No corpo
da mensagem, deverá ser informado: (i) Nome completo e telefone de contato
atualizado; (ii) Nome completo e telefone de contato do responsável (para
menores de 18 anos); (iii) Matrícula e curso; (iv) Endereço; (v) Justificativa
(descrever as dificuldades de infraestrutura, por exemplo, acesso à internet ou
acesso a computador/celular). O Núcleo de Atendimento ao Educando (NAE) fará
analise da solicitação e dará retorno ao estudante. Mas, atenção: essa solicitação
tem prazo definido no Calendário Acadêmico, só podendo ser realizada até no
máximo duas semanas do início efetivo do módulo. No Módulo 1, o prazo final
para solicitação é dia 11/06/2021; já no Módulo 2, é 13/08/2021.

mailto:atendimento.itaperuna@iff.edu.br


16- Como funciona o envio de materiais

impressos?

 Para os alunos sem acesso à internet que solicitam o envio

de materiais impressos e pendrives, as entregas são

realizadas em domicílio toda segunda e quinta-feira pelos

motoristas do IFF.



17- Existem regras para manter o direito ao

recebimento desses materiais impressos em

domicílio?

 Sim. Para os casos em que não houver pessoas em casa para assinar o
recebimento dos materiais didáticos por duas semanas consecutivas sem
justificativa e comunicação prévia com o Núcleo de Atendimento ao Educando
(NAE), a entrega em domicílio será suspensa. O estudante terá, então, apenas
uma semana para retirar os materiais no campus. Caso a retirada não ocorra,
a entrega dos materiais do módulo serão suspensas e o estudante terá de
fazer nova solicitação apenas no início do módulo seguinte. Além disso, a não
devolução das atividades enviadas pelos docentes ou envio de atividades em
branco por três semanas consecutivas sem justificativa ou comunicação prévia
com o NAE também implicarão na suspensão da entrega de materiais
impressos no módulo, devendo o estudante solicitar o envio de materiais
impressos apenas no módulo seguinte caso queira continuar tendo direito ao
benefício. Cumpre ressaltar que não serão enviados materiais didáticos
impressos retroativos nas situações de suspensão.



18- Quais são os limites de oferta dos

encontros síncronos? Há um limite máximo de

disciplinas por dia?

 O estudante dos cursos integrados possuem o limite máximo de 180

minutos, sendo 90 minutos no período da manhã e 90 minutos no

período da tarde. Os estudantes dos cursos concomitantes,

subsequentes, integrado PROEJA e dos cursos de graduação, possuem

limite máximo de 120 minutos.

 No Campus Itaperuna, o estudante terá, no máximo, 2 disciplinas por

turno.



19- Como é realizado o registro de

frequência?

 A frequência do discente será registrada mediante participação nas atividades

síncronas (ou entrega de atividade alternativa em caso de ausência ou

impossibilidade de participação no encontro síncrono), e mediante

entrega/participação das atividades assíncronas. O estudante que deixar de

realizar uma atividade levará falta de acordo com a carga horária

correspondente da atividade. Por exemplo: Se eu curso uma disciplina de 4h/a

semanais, sendo 1h/a síncrona e o restante assíncrona, e faltei o encontro

síncrono, deixando ainda de entregar uma atividade com carga horária

correspondente a 2h/a, terei registradas 3 faltas. É preciso alertar ainda que,

para fins de registro no Sistema Acadêmico, o professor registrará não apenas

a carga horária síncrona como a assíncrona também. Não necessariamente,

isso significará que o aluno realizou a atividade naquele momento.



20- Como acesso frequência e notas? 

 Os diários de classe do IFFluminense são todos informatizados e podem ser
acessados através de sistema próprio: o Q Acadêmico
(https://academico.iff.edu.br/). O aluno pode, através desse sistema,
verificar as aulas ministradas, as faltas registradas, bem como as notas
obtidas nas atividades avaliativas. O prazo final para lançamento de
frequência e notas pelos professores está previsto no Calendário Acadêmico
de cada ano letivo. Acessado o site, basta escolher o módulo PAIS DE ALUNO.
Ao clicar no módulo, a tela de login irá aparecer de forma a permitir e
autenticar o acesso do aluno às informações do sistema. O login do aluno e a
respectiva senha deverão ser digitados para a verificação de permissão do
usuário no acesso aos dados do sistema. O login é o número de matrícula do
aluno. Se for o primeiro acesso ao sistema, a senha padrão é 123, o aluno
pode então entrar no sistema digitando sua matrícula no login e a senha 123,
e depois alterar sua senha. O link de Diários mostra, por disciplina, todas as
atividades efetuadas (avaliações, listas de exercícios, etc.) e a nota obtida
em cada uma delas.

https://academico.iff.edu.br/




21-Como serão as avaliações? Haverá

uma semana de avaliações?

 Não haverá uma semana de avaliações, visto que, nas APNP, são

diversificados os métodos avaliativos. Para as disciplinas de fluxo

contínuo, serão distribuídos um total de 10 pontos ao longo de cada

um dos módulos, que equivalerão aos bimestres/etapas (A1/A2). Para

as disciplinas modulares, como a carga horária será ampliada para

condensação da disciplina em um único módulo, os 10 pontos

equivalerão a dois bimestres ou etapas. Ex: Se obtenho média 7,0 em

um módulo, essa nota será repetida no 1º e no 2º bimestre (salvo

distribuições específicas, desde que registradas nos Planos de Ensino

aprovados pelas Coordenações de Curso). O estudante que não obtiver

média de 60% de aproveitamento esgotadas as recuperações, ou

média de 50% após verificação suplementar, será reprovado.



22- Como será a recuperação?

 A recuperação será paralela, isto é, ocorrerá concomitantemente ao bimestre,
não se restringindo a uma única avaliação somativa apenas ao final da etapa. A
forma de recuperação paralela está prevista nos planos de ensino da disciplina,
também disponíveis no Moodle. Para além da recuperação paralela, descrita no
Plano de Ensino das disciplinas, haverá também, a Recuperação Semestral. A
avaliação de Recuperação Semestral é aplicada ao final de cada semestre letivo
ao estudante que não obtém o rendimento mínimo na média semestral de 60% e
substitui o rendimento semestral alcançado em tempo regular, desde que seja
superior a esteCumpre ressaltar que o estudante deverá ter, pelo menos, um
registro semestral na disciplina para ter direito à recuperação do semestre.

 Os estudantes dos cursos anuais não aprovados terão direito ainda à Verificação
Suplementar (VS), aplicada na semana subsequente à Recuperação Semestral II
como um exame final. Após a Verificação Suplementar (VS), o estudante será
considerado “Aprovado” se, na soma de 40% da nota obtida na VS e 60% da média
anual obtida nos dois semestres letivos, alcançar um resultado final igual ou maior
a 5,0 na disciplina. Estudantes que obtiverem nota inferior a 4,0 no 4º bimestre
precisam realizar obrigatoriamente a VS, sob pena de reprovação.













23- Como se dará a promoção/

progressão do estudante?

 As regras de promoção e progressão parcial são estabelecidas pela

Regulamentação Didático-pedagógica. Para progredir para o próximo

ano/período letivo, o estudante deve ter sido aprovado em todas as

disciplinas (com um percentual mínimo de 75% de frequência da carga horária

e um aproveitamento mínimo de 60%), ou admitidos no próximo ano/semestre

em regime de progressão parcial (dependência) desde que respeitados os

limites de reprovação.

 Para os estudantes do Ensino Médio Integrado Regular e dos Cursos

Técnicos Concomitantes ou Subsequentes Anuais, admite-se reprovação em,

no máximo, dois componentes curriculares para haver progressão parcial para

o próximo ano letivo.



24- Como será realizado o acompanhamento

dos alunos com necessidades educacionais

específicas?

 O aluno com necessidades educacionais específicas ou

responsável que desejar solicitar suporte ou

acompanhamento pedagógico poderá entrar em contato

com a equipe do Núcleo de Atendimento a Pessoas com

Necessidades Educacionais Específicas (NAPNEE) através

do e-mail: napnee.itaperuna@iff.edu.br.

mailto:napnee.itaperuna@iff.edu.br


25- Onde encontrarei a programação para a

próxima semana: Semana de Acolhimento?

 No site e nas redes sociais do Campus Itaperuna.

 https://portal1.iff.edu.br/nossos-

campi/itaperuna/noticias/iff-itaperuna-da-inicio-ao-ano-

letivo-2021-com-semana-de-acolhimento-de-24-a-28-de-

maio

https://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/itaperuna/noticias/iff-itaperuna-da-inicio-ao-ano-letivo-2021-com-semana-de-acolhimento-de-24-a-28-de-maio



