
 Retorno das atividades 
de ensino

do Campus Bagé 
(APNP)



Sejam todos bem vind@s!!!

 



O que são as Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais? 

(APNP)
APNP são o conjunto de atividades realizadas 
com ou sem tecnologias de informação e 
c o m u n i c a ç ã o  ( T I C ) ,  a  f i m  d e  g a r a n t i r 
atendimento acadêmico emergencial durante o 
per íodo de rest r ições,  ocas ionado pela 
pandemia da COVID-19



Os Planos de Atividades (PATs)

Os PATs contém: os planos de ensino adaptados; o cronograma 
de oferta dos componentes curriculares, prevendo os momentos 
síncronos e assíncronos; o horário de atendimento remoto às/aos 
estudantes; a carga horária total semanal; carga horária dos 
componentes curriculares; AVA e ferramentas digitais; cronologia 
e relação entre componentes curriculares e/ou atividades; 
atividades interdisciplinares e especificidades dos estudantes da 
turma.
Obs.: os PATs estão disponíveis para consulta no site do 
Campus Bagé:  http://www.bage.ifsul.edu.br/



Acesso os documentos das APNP



Organização das APNP

Módulos (as disciplinas concentradas foram 
divididas em 2 módulos)
1) Turmas Semestrais:
2 módulos: 40 dias e 7 semanas;

2) Turmas Anuais (Agropecuária):
2 módulos: 1º (80 dias e 14 semanas) e 2º (96 dias e 
17 semanas).
Obs.: tivemos já 17 dias letivos no início do ano.



Organização das APNP

Calendário dos módulos:

1) Turmas Semestrais: 
Módulo 1: de 13/10/2020 a 28/11/2020;
Módulo 2: de 30/11/2020 a 23/01/2020.

2) Turmas Anuais (Agropecuária):
Módulo 1: de 13/10/2020 a 23/01/2020;
Módulo 2: de 17/02/2020 a 14/06/2020.



Desenvolvimento das APNP

1) Atividades Síncronas (Meet ou Conferência 
Web);

2) Atividades Assíncronas (Google Classroom);

3) Atendimentos Remotos (Meet e outros 
recursos definidos pelos professores).



Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA)

O AVA escolhido é o Google Classroom, onde 
estarão dispostas as atividades assíncronas.
 
O estudante deverá utilizar para acesso às 
disciplinas no Google Classroom o código 
informado pelos docentes.  



Ferramentas

P a r a  v i a b i l i z a r  o  a c e s s o  r e m o t o  a o s 
computadores e softwares do Campus para a 
realização das APNP será disponibilizado aos 
docentes e estudantes o ambiente Apache 
Guacamole. Os estudantes deverão utilizar 
esta ferramenta conforme as orientações dos 
docentes e da Coordenadoria de Tecnologia da 
Informação.



Acessibilidade Digital

Para dar acesso aos estudantes em situação de 
vulnerabilidade sociodigital foram oportunizados, 
através da Política de Inclusão Digital do IFSul, bolsas 
para a compra de equipamentos através do Edital 
Proen 51/2020, emprestados  equipamentos por meio 
do Edital  01/2020 do Campus Bagé e também 
ofertados chips, com pacote de dados, através do 
Programa Aluno Conectado do Governo Federal.



1) Adote uma rotina diária de estudos e para isso reorganize sua ageda de atividades diárias;
2) Organize um espaço para que possa realizar as APNP com a concentração e a atênção 
necessárias;
3) Participe de todas as aulas síncronas e dos atendimentos remotos;
4) Realize todas as atividades síncronas no Google Classroom;
5) Respeite os prazos estabelecidos;
6) Lembre que a média mínima nas disciplinas é 6,0;
7) A frequência mínima é 75%;
8) Dedique-se à realização das atividades. Você é o principal responsável por seu bom 
rendimento;
9) Não deixe acumular atividades;
10) Mantenha-se em comunicação permanente com seus professores e colegas (em horários 
adequados);
11) Para orientações e encaminhamentos, procure o Setor Pedagógico;
12) Para apoio psicológico, procure a Assistência Estudantil (Projeto de Escuta Sensível).

Organize-se para as APNP



Princípios de Convivência para as 
APNP

É importante ressaltar que as APNP requerem de todos os sujeitos envolvidos 
a atenção aos princípios de convivência,  agora no âmbito virtual. Desta forma, 
é fundamental que todos atentem ao cronograma das APNP, que haja respeito 
e cortesia no tratamento durante as aulas síncronas, assíncronas e 
atendimentos, principalmente na comunicação via e-mail, whattsapp, 
facebook, meet, classroom e em outros meios virtuais. Ressaltamos que  não 
serão toleradas nenhuma forma de discriminação, xingamento, desrespeito, 
ciberbullyng e outras condutas que causem dano a outrem. 
 
Tais condutas serão enquadradas conforme o Contrato de Convivência do 
Campus e analisadas pela Comissão de Mediação de Conflitos do Campus 
Bagé.



Netiqueta

1. Não ligue o microfone para falar se existir barulho em seu ambiente. Utiliza o chat.
2. Não use à toa as ferramentas para chamar atenção do professor. Se escrever no 
espaço que existe para isso na ferramenta, que seja uma pergunta ou comentários 
pertinentes ao assunto apresentado naquele momento;
3. Não desapareça. Aproveite o espaço que o professor te dar para falar e interagir, 
mas faça isso no instante apropriado;
4. Ao optar por assistir a aula com a câmera ligada, assista a aula! Não fique 
andando, jogando, mexendo no celular, etc.  na hora da aula;
5. Não deixe o professor “dar aula sozinho”. Compartilhe experiências, envie links 
de vídeos, material complementar. Netiqueta não é desligar microfone e câmera e ficar 
em silêncio ouvindo e vendo o professor dar aula. A Netiqueta é um exercício de ajuda 
mútua e respeitosa em prol de um só fundamento: a construção de um ambiente virtual 
empático, eficiente e integrador a partir da interação digital entre professor/aluno.  



Netiqueta

6.  Não se pode publicar fotos ou vídeos em que outras pessoas aparecem sem o 
seu consentimento, como regra geral.
7. Para marcar outras pessoas você deve ter certeza e estar seguro de que não se 
sentirão incomodados.
8. Pense bem nas criticas que você for publicar. Expressar a sua opinião ou zombar 
de outras pessoas pode ferir seus direitos e ser contra a Lei.
9.  Utilize as marcações de maneira positiva, nunca para insultar, humilhar ou 
magoar outras pessoas.
10. Lembre que escrever tudo em maiúsculas pode ser interpretado como um grito.



Comemorações dos 10 anos do 
Campus Bagé

No mês de outubro o Campus Bagé do IFSul completa 10 anos do 
início das atividades, para tal, estão sendo realizadas uma série de 
atividades em comemoração, tais como: video dos parabéns e 
declamação de poesia no dia do aniversário (04/10); lives semanais 
com pessoas que marcaram a história do campus Bagé e desafios 
para os estudantes, que serão lançados ao longo de todo o mês de 
outubro. 



 

Obrigado!!!


