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ADICIONAR TEXTO

2 COMO FICA O 
CALENDÁRIO ACADÊMICO 
DO IFRS?
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ADICIONAR TEXTO

3
QUEM PODE REALIZAR
AS ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS NÃO 
PRESENCIAIS?

1. Quem pode realizar as 

Atividades Pedagógicas não 

Presenciais?
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caráter optativo 

opção pela não realização não implicará 

em quaisquer prejuízos

direito de continuidade dos estudos

de forma presencial

retomados da etapa em que foram suspensos

não constará em seu histórico qualquer 

registro de reprovação 



ADICIONAR TEXTO

4
QUE ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS NÃO 
PRESENCIAIS SERÃO 
OFERECIDAS?

1. Que Atividades Pedagógicas não 

Presenciais serão oferecidas?
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5 COMO SERÁ A OFERTA 
DAS APNPs?

1. Que Atividades Pedagógicas não 

Presenciais serão oferecidas?



5 edital próprio, 

todas as APNPs

IMPORTANTE:
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6 COMO SERÃO 
DESENVOLVIDAS AS 
APNPs?

1. Que Atividades Pedagógicas não 

Presenciais serão oferecidas?
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● Para os cursos de organização curricular semestral

● Para os cursos de organização curricular de seriação anual 

(cursos técnicos integrados ao ensino médio)
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7 COMO SE FAZ  PARA 
ACESSAR AS APNPs?
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IMPORTANTE:

Manual Moodle

https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/07/MoodleAluno.pdf
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/07/MoodleAluno.pdf
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8 O QUE SÃO ATIVIDADES 
SÍNCRONAS E 
ASSÍNCRONAS?

1. O que são atividades síncronas e 

assíncronas?
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ADICIONAR TEXTO

9
OS HORÁRIOS DAS 
ATIVIDADES SÃO OS 
MESMOS EM QUE 
FUNCIONAM OS CURSOS 
PRESENCIAIS?

1.
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gerir seu tempo

DICA 1: Distribua disciplinas e conteúdos para o dia ou semana. 
Como uma ação prévia ao momento do estudo, você separa 
quais matérias e conteúdos precisa estudar em cada dia. Ter 
tudo listado pode facilitar o início da maratona semanal e 
priorizar seu tempo. Como fazer a distribuição? Elabore um 
quadro com essa distribuição a cada dia e defina horários de 
estudo. Isso ajuda muito na sua organização!

DICA 2: Estabeleça tempo para cada disciplina. 
Recomenda-se pelo menos uma hora diária de estudos para 
cada disciplina. Contudo, esse tempo pode variar em função: i) 
da presença ou ausência de recursos didáticos; ii) dos objetivos 
pretendidos; iii) da complexidade do assunto ou da disciplina; 
iv) de sua motivação para estudar ou aprender; e, v) entre 
outras coisas, do seu ritmo de aprendizagem. Se você ainda tem 
responsabilidades domésticas ou profissionais, avalie com 
franqueza quanto tempo e energia, na média, pode canalizar 
nesse momento de estudos (ex.: duas horas livres por dia além 
do trabalho e das aulas). 
No dia do estudo, tente separar o material que utilizará: caneta, 
caderno, marcador de texto, livros, apostila, vídeos, pois isso 
ajuda a “ganhar” tempo. É importante que o tempo dedicado à 
disciplina seja valorizado, evitando tudo aquilo que o impeça, 
tudo que carregue potencial de distração, de desvio do foco. 
Exemplo: se seu celular não for com tecnologia favorável ao 
estudo, dado o poder desviante de vídeos e redes sociais, 
guarde-o, pois, quando elas não assumem finalidade educativa, 
estão associadas a baixo desempenho acadêmico (BICKERDIKE 
et al., 2016). Ou pelo menos silencie as notificações das redes 
sociais! 
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10
HAVERÁ ENTREGA DE 
CONTEÚDOS IMPRESSOS, 
EMPRÉSTIMO DE LIVROS E 
MATERIAIS DIRETAMENTE 
NOS CAMPI?
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BIBLIOTECA VIRTUAL DO IFRS

https://ifrs.edu.br/veranopolis/biblioteca/acesso-as-bibliotecas-virtuais/
https://ifrs.edu.br/ensino/bibliotecas/tutoriais/
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11 COMO ESTUDAR DE 
FORMA NÃO PRESENCIAL?

1. Que Atividades Pedagógicas não 

Presenciais serão oferecidas?
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DICA 1: Escolha o local de estudo.  
Esse tópico pode evocar a imagem de um espaço 
modestamente mobiliado, climatizado e com diversos recursos 
como mesa de estudos, escrivaninha etc. Mas não é essa a 
ideia, que é uma condição ideal. O local de estudo que 
propomos é o seu local; é aquele espaço escolhido porque foi 
avaliado por você como o mais favorável. Nesse sentido, pode 
ser qualquer local de sua residência em mínimas condições de 
iluminação (natural e/ou artificial) e ergonomia (onde você 
pode ficar numa posição confortável) e silêncio, para que você 
consiga se concentrar nos estudos. Pense que deve ser um 
ambiente que possa usar como referência, zelando por sua 
limpeza e organização. 

DICA 2: Defina os objetivos de aprendizagem. 
Indo direto ao ponto: saber o que estudar e organizar tempo e 
materiais. Os objetivos te indicam que resultados pretende 
alcançar ao final daquele momento. Por isso, em regra, devem 
ser claros, alcançáveis, relevantes e pautados no tempo 
dedicado à disciplina (ex.1: compreender conceitos e 
pressupostos básicos de determinado capítulo do livro X; ex. 2: i) 
estudar postulados e axiomas de determinado assunto e ii) 
resolver exercícios contidos em lista Y). Os objetivos de 
aprendizagem aumentam o grau de autoconfiança nos 
resultados de aprendizagem alcançados. Podem ser elaborados 
por escrito ou mentalmente (em autodiálogo, você determina: 
“hoje vou aprender conteúdo Z” ou “vou revisar o conteúdo 
discutido na aula ou no encontro on-line de hoje”).



11 DICA 3: Leia o conteúdo registrando as ideias-chave.
Uma regra de ouro é investir 50 a 60 minutos de leitura do 
assunto dando uma pausa de 10 minutos antes de prosseguir. 
Leitura ativa, isto é, pensando com o(a) autor(a), dando sentido 
ao texto, questionando-o e não somente captando suas 
informações. Estudos no campo da neurociência mostram que, 
não raro, acontece o esquecimento das informações devido ao 
estado passivo de atividade durante a leitura. Nessa leitura, é 
essencial destacar ideias-chave do texto – e cada estudante 
tem seu jeito - para possibilidade de elaborar resumos ou 
revisitar o conteúdo em seus elementos fundamentais. Faça 
anotações dos pontos mais importantes enquanto lê os textos!

Dica 4: Elabore resumos, esquemas ou mapas mentais. 
Essa ação pode ser ignorada, mas, se resolver segui-la, ela irá 
socorrê-lo(a) em situações que se exijam revisão breve do 
conteúdo, como vésperas de avaliação. Ao final de cada leitura, 
tente reformular as informações oralmente e, na sequência, por 
escrito. Crie seu texto-síntese ou represente-o por meio de 
gráfico, diagrama, tabela ou mapa mental. É uma forma 
também de testar seu aprendizado. Nos resumos, você pode 
acrescentar o que aprendeu na aula ou, em tempos de 
pandemia, nas videochamadas ou “lives” das redes sociais com 
os(as) docentes, destacando como notas adicionais. Também 
pode, se julgar necessário, acrescentar informações de outros 
textos, referenciando-os. 

Dica 5: Aplique ou exercite o que estudou.
Caso opte por não seguir a etapa anterior, é hora de partir para 
cima da prática ou exercício, indispensável quando o conteúdo 
envolve cálculos ou prática (ex.: utilização de um software ou 
técnica). Também ao aplicar um conhecimento ao seu 
cotidiano, sempre que possível, ele passa a ter sentido para 
você. Um exemplo é determinada teoria ou algum conceito 
sociológico ser criticamente aplicado/utilizado para entender 
uma situação social específica. 
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SONO

O sono permite, além do repouso biológico necessário ao 

esforço intelectual de horas de estudo, a melhoria da 

memorização de informações significativas. 

Observação: como estão em desenvolvimento, os 

adolescentes necessitam de mais horas de sono que os 

adultos (de 7 a 8 horas por dia é adequado!).

ALIMENTAÇÃO

A alimentação balanceada (por razão evidente que 

dispensa longos comentários!) fornece os nutrientes 

estruturais para o adequado funcionamento do corpo.

ATIVIDADE FÍSICA 

Praticar atividade física otimiza o fluxo sanguíneo cerebral 

e fornece mais oxigênio, deixando mais ativas regiões do 

cérebro ligadas à aprendizagem.

zz
z

Cuidar do corpo também é importante

Além dessas 5 dicas com foco nos estudos, listamos 3 fatores que 
impactam positivamente a saúde física e mental do indivíduo 
(JANSSEN, I. & LEBLANC, 2010) e, por consequência, trazem benefícios 
para funções cognitivas em processo na prática de estudos. São eles:



ADICIONAR TEXTO

12 TEM AVALIAÇÃO NAS 
APNPs? ELAS VALEM 
NOTA?

1.  Tem avaliação nas APNPs? Elas valem 

nota?
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● Questionário de autoavaliação das atividades desenvolvidas 
com os estudantes. 

● Instrumentos de avaliação diagnóstica vinculada aos 
conteúdos estudados, como resenhas, redações, resumos, 
roteiros, mapas mentais, vídeos etc.

● Oferta de um espaço aos estudantes para verificação da 
aprendizagem de forma interativa, mediada por orientações 
virtuais.

● Lista de exercícios que contemplem conteúdos abordados nas 
atividades pedagógicas não presenciais. 

● Utilização do acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem 
como critério avaliativo de participação, desde que existam 
indicadores gerados por relatório de uso.

● Elaboração de projeto ou pesquisa científica sobre um 
determinado tema.

● Realização de avaliação oral individual acerca de temas 
estudados previamente, para estudantes com dificuldades de 
expressão textual. 

● Debate em fóruns, estudos de caso, exercícios, trabalhos 
compartilhados, questionários, prova on-line, entre outros.

IMPORTANTE: 
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13 COMO O IFRS VAI 
GARANTIR O ACESSO DOS 
ESTUDANTES ÀS APNPs?

1. Como o IFRS vai 

garantir o acesso dos 

estudantes às 

APNPs?
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Estudante, acesse aqui e inscreva-se: 

IMPORTANTE:

Edital de Auxílio Inclusão Digital 

https://ifrs.edu.br/editais/edital-ifrs-no-42-2020-cadastro-de-estudantes-que-necessitem-de-auxilio-inclusao-digital/
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14
DO ATENDIMENTO DOS 
ESTUDANTES COM 
NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS 
ESPECÍFICAS

1. Do atendimento dos 

estudantes com 

necessidades educacionais 

específicas
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ACESSE TAMBÉM

Campus Alvorada 

Campus Bento Gonçalves 

Campus Canoas 

Campus Caxias do Sul 

Campus Erechim 

Campus Farroupilha 

Campus Feliz 

Campus Ibirubá 

Campus Osório

Campus Porto Alegre 

Campus Restinga 

Campus Rio Grande 

Campus Rolante 

Campus Sertão

Campus Vacaria 

Campus Veranópolis 

Campus Viamão 

https://ifrs.edu.br/alvorada/ifrs-vai-ofertar-atividades-pedagogicas-nao-presenciais/
https://ifrs.edu.br/bento/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/
https://ifrs.edu.br/canoas/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/
https://ifrs.edu.br/caxias/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/
https://ifrs.edu.br/erechim/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/
https://ifrs.edu.br/farroupilha/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/
https://ifrs.edu.br/feliz/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/
https://ifrs.edu.br/ibiruba/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/
https://ifrs.edu.br/osorio/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/
http://www.poa.ifrs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3757&Itemid=745
https://ifrs.edu.br/restinga/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/
https://ifrs.edu.br/riogrande/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/
https://ifrs.edu.br/rolante/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/
https://ifrs.edu.br/sertao/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/
https://ifrs.edu.br/vacaria/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/
https://ifrs.edu.br/veranopolis/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/
https://ifrs.edu.br/viamao/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/
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