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Iniciam as APNPs no IFRS
Na última segunda-feira (14/09), o IFRS deu início às Atividades Pedagógicas Não Presenciais
(APNPs). Isso é: são processos de ensino e
aprendizagem mediados por tecnologias digitais
de informação e comunicação além dos tempos e
espaços da sala de aula para todos os cursos
regulares da instituição (dos técnicos integrados à
pós-graduação).
É importante lembrar que o calendário acadêmico segue suspenso e as APNPs são optativas.
Dessa forma, no momento que as atividades retornarem de forma presencial (sem previsão),
ninguém terá prejuízo em seus estudos: quem
não conseguir acompanhar as APNPs, recomeçará de onde parou e aquele que as fizer, poderá
pedir aproveitamento e avançar no curso. As matrículas 2020/1 seguem vigentes.
Se você se inscreveu nas APNPs e não recebeu
as chaves de acessos das disciplinas, encaminhe
um e-mail para nead@alvorada.ifrs.edu.br com as
seguintes informações: nome completo, nome do
curso e nome da(s) disciplina(s) e respectivo semestre (para os cursos semestrais).
Moodle
As APNPs estão disponíveis no Ambiente Virtual
Moodle: https://moodle.ifrs.edu.br. Caso você não
tenha acesso, deverá criar uma conta. No Manual
do Moodle para Alunos está o passo a passo para
isso. Para recuperar sua senha, caso tenha esquecido veja as instruções:

1. Acesse o Moodle https://moodle.ifrs.edu.br/
2. Clique em “Acessar”, localizado no canto superior
direito.
3. Na página de login, clique em “Esqueceu o seu
usuário ou senha?”
4. Informe o CPF ou passaporte, e-mail e nome completo.
5. As informações serão enviadas para o seu e-mail.
Se ainda assim não conseguir recuperar por alguma informação incorreta no seu cadastro (email ou
CPF), encaminhe as seguintes informações para o email nead@alvorada.ifrs.edu.br : nome completo,
CPF, data de nascimento e e-mail de cadastrado no
Moodle.
Durante todo o processo das APNPs, será assegurada a acessibilidade e as devidas adaptações curriculares para o pleno atendimento dos discentes
com necessidades educacionais específicas.
Contatos
No caso de dúvidas, o primeiro contato é a coordenação do curso pelos seguintes e-mails:
* Técnico em Meio Ambiente:
coordenacao.meioambiente@alvorada.ifrs.edu.br
* Técnico em Produção de Áudio e Vídeo:
coordaudioevideo@alvorada.ifrs.edu.br
* Técnico em Cuidados de Idosos:
coordenacao.proeja@alvorada.ifrs.edu.br
* Técnico em Tradução e Interpretação de Libras:
coordenacao.ttils@alvorada.ifrs.edu.br
* Tecnólogo em Produção Multimídia:
coordenacao.multimidia@alvorada.ifrs.edu.br
* Licenciatura em Pedagogia:
coordenacao.pedagogia@alvorada.ifrs.edu.br
Para proteger a integridade da saúde de toda a
comunidade do IFRS, não será realizada a entrega
de materiais físicos.
Outras informações sobre as APNPs estão disponíveis no site do Campus.
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