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Assunto: Orientações do Grupo de Trabalho para o Ensino Remoto Emergencial no 2o semestre letivo de 2020.Assunto: Orientações do Grupo de Trabalho para o Ensino Remoto Emergencial no 2o semestre letivo de 2020.

                      
O grupo de trabalho ins tuído para propor e acompanhar as estratégias de retomada na Portaria SPO 78 de 29 de junho de 2020, após
avaliar o processo de retomada do 1º semestre , faz as seguintes orientações aos professores:

1. A escolha da proporção entre  aulas síncronas e assíncronas fica a critério do colegiado de curso em conjunto com seus  professores,
com a ressalva que para aulas síncronas, quando não for possível a gravação da aula,  deve haver a disponibilização de a vidades
alterna vas com orientações de estudo para alunos com dificuldades de acesso. Os planos de aulas dos cursos integrados entregues não
precisam ser alterados desde que haja registro no diário, em observações, ou no Moodle.

2. Dado que os ingressantes deste semestre, de cursos de graduação e de cursos técnicos concomitantes ou subsequentes, não veram
contado presencial anterior com o IFSP, é de extrema importância a sua par cipação nas a vidades de acolhimento da primeira semana
le va. Estes alunos devem ser incen vados a par cipar das a vidades programadas. Desta forma não deve haver aulas síncronas para
estes alunos na 1a semana do semestre letivo.

3. Considerando que os ingressantes deverão se adaptar adequadamente ao ERE e ao IFSP, apenas os ingressantes, ou seja, turmas de
primeiro semestre, não deverão ter avaliação para fins de atribuição de notas nas 4 primeiras semanas letivas.

4 Ressalta-se a necessidade de seguir orientações da PRE-IFSP dadas em seu OFÍCIO 16/2020 - PRO-ENS/RET/IFSP, sobre as anotações de
frequência dos estudantes:  

“1.3 Recomenda-se que a frequência seja atestada pelos docentes, realizando a re ficação das faltas, caso necessário, para
todos os estudantes que apresentem elementos que permitam a avaliação dos mesmos, dentro dos conhecimentos
trabalhados no componente curricular no período, como indicado no Parecer CNE/CP nº 5/2020.”

 

                        Atenciosamente,
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