
Cartilha de Informações
das Atividades
Pedagógicas Não 
Presenciais (APNPs)
para ESTUDANTES
do IFRS - Campus Farroupilha



Olá, comunidade do Campus Farroupilha!

As Atividades Pedagógicas Não Presenciais do IFRS - Campus 

Farroupilha iniciarão no dia 10 de setembro de 2020. Para 

isso, preparamos algumas informações e orientações para os 

estudantes de todos os níveis e pais de alunos:

● As atividades serão realizadas através de meios digitais, 

visando garantir a saúde de toda comunidade acadêmica, 

bem como de seus familiares;

● Utilizar as tecnologias para nos mantermos conectados 

tem sido uma excelente estratégia para nos mantermos 

próximos de quem amamos. Agora, vamos utilizá-la 

também a favor da nossa aprendizagem e do nosso 

desenvolvimento acadêmico.



1º Passo: Escolha dos componentes 

curriculares/módulos a serem cursados de forma 

remota:

● Acesse e leia com atenção o Edital nº 17/2020 

(clicando aqui), que apresenta os componentes 

curriculares/módulos ofertados e analise sua 

disponibilidade para cursá-los;

● Os cursos ofertarão as atividades remotas 

respeitando os turnos/horários anteriormente 

definidos para as atividades presenciais;

● Nos cursos semestrais (técnicos subsequentes e 

superiores) os componentes ofertados terão início 

e fim determinados no edital de oferta. Tanto a 

carga horária quanto os conteúdos serão 

integralizados de acordo com o Projeto 

Pedagógico dos Cursos (PPC);

https://ifrs.edu.br/farroupilha/editais-old/
https://ifrs.edu.br/farroupilha/editais-old/


● Os estudantes poderão solicitar a matrícula nos 

componentes curriculares, desde que atendam aos 

pré-requisitos;

● A participação do estudante nas APNPs ocorrerá 

mediante inscrição de acordo com o Edital nº 17/2020. 

As inscrições devem ser realizadas, após leitura atenta 

do edital, exclusivamente por meio do formulário 

eletrônico, disponível clicando aqui.

○ Estudante de cursos semestrais deverá selecionar 

o nível (técnico subsequente, graduação ou 

pós-graduação) e o curso em que está matriculado 

e, na sequência, indicar os componentes 

curriculares  para os quais deseja realizar APNP; 

○ A adesão dos(as) alunos(as) dos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio às APNPs deverá ser 

realizada pelos pais ou responsáveis.

https://ifrs.edu.br/farroupilha/editais-old/
https://forms.gle/i1ak6zBJeEuyksCj7
https://forms.gle/i1ak6zBJeEuyksCj7


2º passo: Após o resultado da homologação das 

inscrições, os estudantes deverão estar atentos ao 

início das APNPs:

● O ambiente virtual de aprendizagem a ser utilizado 

é o Moodle (acesse aqui);

● Os docentes poderão utilizar tecnologias 

complementares de acordo com as características 

da turma e/ou conteúdos a serem trabalhados;

● Os docentes deverão disponibilizar os planos de 

ensino e cronograma das APNPs aos estudantes.

Importante saber:

As APNPs terão carga horária síncrona (quando 

professor(a) e alunos(as) estão conectados 

simultaneamente) limitada, dando preferência às 

atividades assíncronas.

https://web.farroupilha.ifrs.edu.br/moodle/login/index.php


Os horários de atendimento dos professores serão 

definidos levando em consideração os horários de 

aula dos estudantes. Esses horários serão divulgados 

nos planos de ensino de cada componente curricular.

As avaliações serão divulgadas previamente, deixando 

claro aos estudantes a forma, data e horário.

Os docentes encaminharão previamente o 

planejamento das atividades a fim de favorecer a 

organização dos estudantes.

Será assegurado ao estudante o direito de 

recuperação paralela durante o período das APNPs, 

preferencialmente por meio de horários de 

atendimento on-line.



Aos estudantes com necessidades educacionais 

específicas serão estruturados, de forma colaborativa, 

Planos Educacionais Individualizados, considerando as 

especificidades dos estudantes.

Os estudantes formandos que concluírem as APNPs 

com êxito  terão seu aproveitamento lançado no 

sistema a fim de possibilitar a conclusão do curso.

Dica: fique atento no espaço das APNPs no site:

ifrs.edu.br/farroupilha/atividades-pedagogicas-nao-presenciais

https://ifrs.edu.br/farroupilha/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/


3º passo: Participando das aulas:

● Os estudantes deverão organizar-se para participar 

das atividades síncronas de acordo com os 

horários previstos;

● Sempre que possível, participe das APNP em um 

lugar calmo, para evitar que ocorram interrupções;

● Tenha à disposição o material necessário (lápis, 

caneta, papel, livros para a consulta, água, etc)

● Evite distrações - deixe o celular no silencioso e 

evite abrir outras abas no computador, para que 

sua atenção esteja direcionada;

● Entre na plataforma escolhida para o encontro 

síncrono com alguns minutos de antecedência;



● Identifique-se no bate-papo para que o professor 

possa registrar sua presença;

● Deixe o microfone desligado enquanto o(a) 

professor(a) e/ou colega fala. Solicite sua vez no 

bate-papo e aguarde a autorização. Isso favorece a 

comunicação e interação da turma;

● Deixar a câmera ligada proporciona maior 

engajamento e fortalecimento de vínculos. Em 

caso de dificuldade de conexão, você pode 

desligá-la.

● Reserve tempo para as atividades assíncronas. 

Organize seu material, leia, faça as atividades 

propostas e marque um horário com o(a) 

professor(a) para esclarecer suas dúvidas.



4º passo: Suporte da Equipe da Coordenadoria de 

Assistência Estudantil.

Algumas dicas podem contribuir com a rotina dos 

estudos e o bem-estar dos estudantes:

● Organize um espaço para estudar, considerando a 

iluminação, a ventilação e a presença de possíveis 

elementos de distração (por exemplo: televisão, 

telefone/redes sociais).

● Estipule horário para iniciar e terminar os estudos 

do dia.

● Faça intervalos de 15 a 20 minutos a cada hora de 

estudo. Aproveite esse momento para alongar o 

corpo.

● Considere intercalar o conteúdo do estudo, após 

cada intervalo.



● Mantenha uma rotina, organizando as atividades 

do seu dia e estabelecendo objetivos para cada 

uma delas.

● Mantenha-se conectado às pessoas, fortalecendo 

os vínculos afetivos.

● Tenha tolerância consigo e com outros. Diante do 

desconhecido, é natural a insegurança e o medo. 

Preste atenção nos próprios sentimentos e 

necessidades e estabeleça uma rede de apoio.

A equipe de Assistência Estudantil está disponível de forma 

digital para atendimento: cae@farroupilha.ifrs.edu.br

● Caso o estudante tenha necessidade de algum 

atendimento específico das áreas de Pedagogia, 

Psicologia e Serviço Social, poderá entrar em

mailto:cae@farroupilha.ifrs.edu.br


contato diretamente com os respectivos profissionais:

● Orientações e apoio pedagógico para organização e 

realização de estudos podem ser solicitados à 

pedagoga Cláudia:

claudia.ziegler@farroupilha.ifrs.edu.br.

● Acolhimento e aconselhamento psicológico aos 

estudantes podem ser solicitados à psicóloga 

Louise: louise.dallagnol@farroupilha.ifrs.edu.br.

● Orientações referentes a serviços e direitos 

socioassistenciais podem ser solicitados ao 

Assistente Social André:

andre.santos@farroupilha.ifrs.edu.br.

Dica: fique atento no espaço das APNPs no site:

ifrs.edu.br/farroupilha/atividades-pedagogicas-nao-presenciais

https://ifrs.edu.br/farroupilha/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/

