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O que são 
as APNPs?

As APNPs correspondem às
disciplinas dos cursos nos quais
vocês estão matriculados.

No entanto, devido ao
distanciamento social em função
da pandemia do Covid-19, 
NÃO serão  presenciais.

Ocorrerão remotamente, por 
meio das tecnologias digitais  
de informação e comunicação.



Pra quem
se destinam?

Para os estudantes
regularmente matriculados 
nos cursos técnicos
(integrados e subsequentes),
superiores de graduação 
e de pós-graduação 
do Campus Osório.



Quando
começam?

As atividades ocorrerão 
no período compreendido 
entre os dias 14/09/2020 e
18/12/2020.



A participação
é obrigatória?

Não. 

As APNPs são de caráter 
optativo aos estudantes.



O que são 
atividades

assíncronas?

São atividades que podem ser
desenvolvidas em espaços e
tempos distintos. 

Por exemplo, o professor posta
uma atividade no Moodle
(Ambiente Virtual de
Aprendizagem) e o estudante
pode realizá-la em outro
momento, dentro do prazo
definido pelo professor.



O que são 
atividades
síncronas?

São atividades que ocorrem em
tempo real, simultaneamente
entre professor e estudantes. 

Como exemplo, uma atividade
que é realizada no chat, no
Google Meet, enfim, quando há
necessidade de explicações
pontuais do docente acerca de
um conteúdo, ou para momentos
coletivos de “tira-dúvidas”.



Será no meu 
turno de aula??

Quando o professor optar
por uma atividade síncrona,
esta ocorrerá no turno em
que estavam previstas as 
aulas presenciais.

No entanto, as atividades
síncronas, quando ocorrerem,
terão duração de,
aproximadamente, 1 hora
diária, de acordo com 
o previsto no cronograma 
da disciplina.



Terei prejuízo se
não participar 

das APNPs??

Não terá prejuízo. 

Quando retomado o calendário
presencial, você terá o direito
de dar continuidade aos seus
estudos, na etapa em que
foram suspensos.



Posso começar 
e desistir 

das APNPs?

Se por algum motivo, você não
conseguir acompanhar o
desenvolvimento das APNPs,
NÃO constará qualquer registro
de reprovação nas atividades. 

Desse modo, quando retornarmos
ao calendário presencial, você
terá o direito de dar continuidade
aos seus estudos, na etapa em
que foram suspensos.



Posso decidir se vou
aderir depois de

começarem as APNPs?

NÃO. 

O prazo de inscrição 
vai até o dia 10 de setembro, 
não sendo possível se inscrever
após este período.



Como será feito o
acompanhamento da

minha frequência?

As atividades serão registradas
pelo professor em um Diário de
Classe, considerando  sua
participação nas atividades
síncronas e assíncronas, de
acordo com o cronograma que
será disponibilizado no início
das atividades.



Saiba mais:

Resolução Nº 038/2020
Aprova o Regulamento de
Atividades Pedagogicas Não
Presenciais do IFRS

Site do Campus Osório
Banner ou menu sobre as APNPs
no campus

https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/Resolucao_038_2020_Aprova_Regulamento-de-atividades-pedagogicas-nao-presenciais-do-IFRS.pdf
https://ifrs.edu.br/osorio/



