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1. DEFINIÇÕES GERAIS:1. DEFINIÇÕES GERAIS:

1.1. Este documento se baseia no Regulamento Didá co Vigente e na Instrução Norma va n. 09/2020, que
regulamentou o Regime de Exercício Domiciliar no âmbito do IFMT, considerando o contexto emergencial da
pandemia de Covid-19. 

1.2. As disciplinas serão organizadas em blocos de 05 aulas, ocorrendo de segunda à sábado, nos períodos
matutino e vespertino. 

1.3. Adotar-se-á o Google Sala de Aula como suporte pedagógico. 

1.3.1. O meio de suporte pedagógico poderá sofrer alteração no caso de adoção de uma plataforma unificada e
oficial pelo IFMT. 

1.4. O gerenciamento das Salas Virtuais será realizado pelos professores, com a par cipação das coordenações
dos respectivos cursos e do responsável técnico pela turma; 

1.4.1. A par cipação de coordenadores e equipe pedagógica ocorrerá através de perfil adequado (conforme
plataforma AVA) e terá como obje vo o acompanhamento das a vidades desenvolvidas, considerando as
atribuições delimitadas no Regulamento Didático. 

1.5. A realização de trabalhos multi ou interdisciplinares previamente definidos é incentivada; 

1.6. Para os encontros síncronos adotar-se-á o Google Meet como plataforma padrão. 

1.6.1. Os encontros síncronos devem ser agendados com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, com
divulgação na Sala Virtual e/ou através de outra ferramenta disponibilizada pela coordenação de curso. 

1.6.2. Nos encontros síncronos, planejar com prudência o tempo de duração no caso de aulas exposi vas
contínuas e se atentar para a necessidade de intervalos. 

1.7. Os encontros e atividades podem ser realizados por componentes curriculares ou por turma. 

2. LANÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÕES E PRAZOS: 2. LANÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÕES E PRAZOS: 

2.1. Em cada Sala Virtual deverá haver a divulgação pelo professor do Plano de Trabalho (RED) e do Plano de
Ensino do componente curricular. 

2.2. Após os conselhos de classe bimestrais, a equipe pedagógica, em conjunto com as coordenações de curso,
com base nos relatos feitos pelos professores, planejará e executará as ações necessárias de apoio e orientação



aos estudantes. 

2.2.1. Considerando a necessidade de acompanhamento constante, questões pontuais e/ou urgentes devem ser
relatadas à coordenação de curso e/ou à equipe pedagógica mesmo antes dos conselhos de classe. 

2.3. Cada professor poderá disponibilizar um período aos estudantes (recomendação: 20% da carga horária do
componente curricular) para atendimento e esclarecimento de dúvidas, no formato que o professor optar. 

2.4. A par cipação dos estudantes nas a vidades (síncronas e assíncronas) pode ser objeto de avaliação
atitudinal, desde que sejam garantidas as condições de participação dos estudantes. 

2.4.1. Os estudantes trabalhadores comprovadamente em situação de vulnerabilidade socioeconômica, após
análise e parecer do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e/ou Coordenações de Curso, com o apoio da Comissão de
Assistência Estudan l (e divulgação aos professores), não devem ser penalizados, no âmbito da avaliação
atitudinal, por não participarem dos encontros síncronos. 

2.5. Havendo a necessidade jus ficada, poderão ser disponibilizadas a vidades/conteúdo impresso aos
estudantes. 

2.5.1. O responsável técnico e/ou a Coordenação de Curso informará aos professores a relação de nomes dos
estudantes que receberão as atividades impressas e atualizações posteriores sempre que estas ocorrerem. 

2.5.2. O professor, após ser informado, terá o prazo de 05 dias úteis para atender a solicitação de material,
referente ao período mínimo de 01 (um) bimestre. 

2.5.3. Os materiais que necessitam de impressão deverão ser enviados para o email
<central.impressao@cnp.ifmt.edu.br>. 

2.5.4. O setor responsável receberá os arquivos digitais, realizará a impressão, encaminhará para entrega e fará os
devidos registros de controle, compartilhando as informações com os professores. 

2.5.5. As atividades deverão ser recolhidas e/ou devolvidas ao final do prazo referente a 01 (um) bimestre. 

2.6. As avaliações síncronas deverão ser agendadas com 05 dias úteis de antecedência, através de divulgação na
Sala de Aula Virtual, contendo a previsão de duração da mesma. 

2.6.1. A participação em avaliações síncronas é obrigatória. 

2.6.2. Aos estudantes trabalhadores comprovadamente em situação de vulnerabilidade social, após análise e
parecer do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e/ou Coordenações de Curso, com o apoio da Comissão de
Assistência Estudan l (e divulgação aos professores), devem ser disponibilizados modelos síncrono e/ou
assíncronos de avaliação, considerando a condição específica. 

2.7. A vidades e/ou avaliações que necessitem de tempo “extraclasse” para serem desenvolvidas deverão contar
com prazo mínimo de 05 dias úteis para entrega. 

2.7.1. No caso de atividades de recuperação, o prazo pode ser reduzido para 02 (dois) dias úteis. 

2.7.2. Todas as a vidades avalia vas, bem como prazos de entrega, devem ser agendados em dias le vos,
conforme calendário acadêmico. 

3. ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS 3. ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS 

3.1. Em turmas com estudantes surdos: 

3.1.1. Os professores devem priorizar a u lização de materiais já traduzidos para a Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS). 

3.1.2. Não havendo esta possibilidade, encaminhar os materiais para os servidores tradutores-intérpretes de
LIBRAS com antecedência mínima de 05 dias úteis. 

3.1.3. Os professores devem adicionar na Sala Virtual os servidores tradutores-intérpretes de LIBRAS. 

3.1.4. Os professores devem se atentar especialmente ao tempo de duração de aulas expositivas síncronas. 

3.1.5. Os professores podem reservar tempo extra (além dos 20% recomendados da carga-horário do
componente curricular) para atendimento e esclarecimento de dúvidas, no formato que o professor optar,
considerando inclusive a possibilidade de atendimentos presenciais. 



3.2. A coordenação de curso, com o apoio do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas ou
do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, deve informar aos professores a relação de estudantes com necessidades
educacionais específicas. 

3.3. Os professores, informados de tais condições, devem planejar e adaptar as a vidades e conteúdos,
considerando as necessidades específicas dos estudantes, com o apoio do Núcleo de Atendimento às Pessoas
com Necessidades Específicas ou do Núcleo de Apoio Psicopedagógico. 

3.4. Os demais casos dos estudantes com necessidades educacionais específicas serão tratados diretamente entre
professor e coordenação de curso, que analisará os casos com o apoio do Núcleo de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Específicas ou do Núcleo de Apoio Psicopedagógico.
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