Perguntas e
respostas sobre
a volta gradual à
presencialidade
no IFRN

A resolução 47/2021 do Conselho
Superior do IFRN (Consup/IFRN)
traz as diretrizes pedagógicas para
a volta gradual à presencialidade
por meio da simultaneidade entre
o ensino remoto emergencial e a
progressiva ampliação do ensino
presencial, denominado ensino
misto provisório. Mas você já
sabe como será esse processo?
Conﬁra aqui as respostas para as
principais perguntas sobre o tema:

1. Quando vamos voltar?
A volta gradual à presencialidade ocorrerá a partir
do início do semestre letivo 2021.2, que está
previsto para iniciar no dia 5 de novembro. No
entanto, isso não signiﬁca que todas as turmas
voltarão a ter aulas presenciais já nesta data.
Esse retorno se dará de forma gradual, atendendo
a uma série de fases. Portanto, o ensino presencial
ocorrerá simultaneamente ao ensino remoto e o
avanço das fases dependerá do atendimento de
uma série de critérios relacionados ao andamento
da pandemia.

2. Que critérios são esses?
Esses critérios estão relacionados à presença dos
equipamentos necessários para a realização das
atividades de forma mais segura, bem como, à
vacinação, às taxas de transmissibilidade do
novo coronavírus, à ocupação de leitos
críticos, ao número de novos casos nos
municípios, entre outros.

3. Quais turmas serão
priorizadas nesse retorno?
De acordo com a resolução, serão priorizadas as
aulas práticas, iniciando-se pelas turmas dos últimos
anos ou períodos. Além disso, serão priorizadas as
turmas dos cursos no eixo da saúde; os estudantes
com necessidades educacionais especíﬁcas (NEE) e
os estudantes com maiores diﬁculdades para
participar do ensino remoto emergencial.

4. Como vai funcionar?
O retorno das turmas acontecerá em 4 fases.
Tome nota!
Na fase 1, que começa no dia 8/11 e tem duração
de 21 dias, ocorrerão somente aulas práticas,
conforme decisão de cada Campus. Além disso,
será concedido acesso físico à Instituição dos
estudantes com NEE e aos estudantes com
diﬁculdades de participação no ensino remoto
emergencial fora do IFRN para que possam assistir
às aulas remotas em espaços adequados.

A fase 2, que tem início previsto para o dia 29/11,
vai adicionar as turmas cujo espaço físico da sala
de aula comporte a presença de todos os estudantes,
respeitando- se as condições de biossegurança.
Como você saberá se esse é o caso da sua turma?
O seu Campus informará através do site e das
redes sociais.
Na fase 3, prevista para iniciar no dia 20/12,
começam a voltar as turmas cujo espaço físico da
sala de aula não comporte a presença de todos os
estudantes, em função do respeito às condições de
biossegurança. Nesse caso, serão deﬁnidos critérios
para a realização do rodízio dos alunos nas aulas
presenciais. Da mesma forma, cada Campus
comunicará aos estudantes de qual grupo eles
estão fazendo parte e como funcionará o rodízio
da turma de cada um deles.
Na Fase 4, retornarão todas as atividades presenciais,
voltando a vigorar, integralmente, os documentos
reguladores das atividades acadêmicas em todos
os cursos da Instituição. Será o ﬁm do ensino
misto provisório e da organização curricular por
módulos. A previsão é que isso ocorra no primeiro
semestre letivo de 2022.

5. O que eu preciso saber além disso?
Você precisa saber que neste momento de
transição, os períodos letivos continuam sendo
organizados por módulos de ensino. O número de
módulos poderá variar entre dois e três. A
organização da jornada de aulas em cada turno
contará com 3 horas (relógio) ou 4 horas/aula de
45min, preferencialmente. Além disso, a realização
das atividades do contraturno ocorrerão de forma
totalmente remota, exceto nas disciplinas de
natureza prática e nas turmas concluintes dos
cursos técnicos integrados ao ensino médio,
ﬁcando a critério de cada Campus realizar a
sua organização.

3. E se eu não me sentir seguro para
voltar para as aulas presenciais agora?
O estudante poderá solicitar (ou o seu responsável,
no caso dos menores de 18 anos idade) a
permanência no ensino remoto emergencial,
enquanto durar o ensino misto provisório. A
solicitação de permanência no ensino remoto
emergencial deverá ser solicitada mediante
requerimento à Diretoria Acadêmica do respectivo
curso. Para a concessão da permanência deverão
ser atendidos os mesmos requisitos previstos em
algum dos incisos I a IV do Art. 240 da Organização
Didática do IFRN, ou, pelo menos um, dos
seguintes critérios:

a) ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
b) coabitar com uma ou mais pessoas com suspeita ou
conﬁrmação de diagnóstico de infecção por COVID-19
(enquanto perdurar essa condição);
c) apresentar sinais e sintomas gripais (enquanto
perdurar essa condição);
d) não ter tido condições de se vacinar, por apresentar
alergia ou outra doença incompatível com a vacina;
e) constar nas categorias de pessoas com
comorbidades incluídas como prioritárias
para vacinação contra a COVID-19, em
acordo com o Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação
contra a COVID-19;
f) não dispor, comprovadamente, de
meio de transporte público
ou privado para se
deslocar até o campus.

7. Posso mudar de ideia depois?
Pode. Caso o estudante opte, inicialmente, pela
presencialidade e decida mudar para o atendimento
remoto emergencial, isso poderá ser feito, mediante
justiﬁcativa, apenas enquanto durar o ensino misto
provisório. O procedimento para tanto, é o mesmo
que mencionamos anteriormente. O contrário
também pode ocorrer. O estudante que no primeiro
momento opte por solicitar sua manutenção nas
aulas remotas, também poderá mudar de regime,
a partir da comunicação ao Campus de que pretende
retornar ao ensino presencial, desde que atendidas
as fases previstas na resolução e no plano de retorno
dos Campi.

8. Quando vou saber em que
momento a minha turma irá
retornar a presencialidade?
Cada Campus está avaliando dentro das suas
possibilidades e limitações de espaço, quais turmas
retornam em cada uma das fases. Essa comunicação
será realizada por meio dos canais oﬁciais de
comunicação dos Campi, antes do início do
semestre letivo 2021.2.

Ainda tem dúvidas?
Acompanhe nosso portal e nossas redes sociais.

