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COMUNICADO

Aos(Às)	alunos(as)	do	IF	Goiano	–	Campus	Rio	Verde

A	Portaria	731	de	16/04/2020	do	 IF	Goiano	estabelece	a	retomada	do	calendário	acadêmico	de	 forma

não	presencial	a	partir	do	dia	20/04/2020,	a	critério	de	cada	campus.	A	referida	Portaria	detalha	uma

série	 de	 instruções	 e	 normativas	 para	 que	 essa	 retomada	 seja	 realizada	 de	 forma	 democrática	 e

inclusiva	para	todos(as),	docentes	e	alunos(as).	Por	essa	razão,	recomendamos	a	todos(as)	que	leiam	a

Portaria	731,	pois	isso	permitirá	que	muitas	dúvidas	sejam	dirimidas.

Além	 disso,	 no	 campus	 Rio	 Verde,	 foi	 nomeada	 a	 Comissão	 Local	 de	 Acompanhamento	 e	 Gestão	 de

Educação	 a	 Distância	 (Portaria	 nº	 160/2020	 -	 GGP-RV/DAP-RV/DG-RV/CMPRV/IFGOIANO)	 que

acompanhará	e	dará	suporte	aos	docentes	durante	essa	fase.	Abaixo,	seguem	instruções	que	reúnem	as

normativas	da	Portaria	731	e	decisões	da	Comissão	Local	de	Acompanhamento	e	Gestão	de	Educação	a

Distância	que	nortearão	as	ações	do	campus	neste	momento	inédito	da	Instituição.

1.	 Recomenda-se	 que	 todos(as)	 os(as)	 alunos(as)	 realizem	 o	 curso	 de	 capacitação	 “Moodle	 para

Estudantes	 do	 IF	 Goiano”,	 disponível	 no	 link	 https://moodle.ifgoiano.edu.br/course/index.php?

categoryid=2831.	O	curso	tem	20	horas,	é	ministrado	totalmente	à	distância	e	é	autoinstrutivo,	isto	é,

não	 há	 um(a)	 professor(a)	 interagindo	 com	 vocês.	 Ao	 fim	 do	 curso,	 vocês	 terão	 um	 certificado	 que

poderá	 ser	 aproveitado	 dentro	 das	 Atividades	 Complementares	 dos	 cursos	 de	 vocês.	 O	 curso	 não	 é

obrigatório,	mas	 é	 altamente	 recomendável	 que	 todos(as)	 façam	 para	 que	 conheçam	 e	 entendam	 o

Ambiente	Virtual	onde	as	atividades	não	presenciais	ocorrerão.	O	prazo	ideal	para	que	esse	curso	seja

realizado	é	entre	os	dias	20/04/2020	e	03/05/2020.

2.	 Enquanto	 vocês	 fazem	 esse	 curso	 de	 capacitação,	 os(as)	 docentes	 farão	 um	 curso	 voltado

exclusivamente	para	eles(as),	a	 fim	de	que	a	oferta	das	disciplinas	seja	baseada	na	qualidade	que	se

espera	 do	 IF	 Goiano.	 A	 Comissão	 Local	 de	 Acompanhamento	 e	 Gestão	 de	 Educação	 a	 Distância,	 em

conjunto	com	as	Coordenações	de	Curso	e	os(as)	docentes	 também	 farão	uma	seleção	de	disciplinas

que	serão	ofertadas	na	modalidade	não	presencial.	A	seleção	levará	em	conta	a	autonomia	do	docente

e	a	adequação	das	ferramentas	virtuais	para	cada	disciplina,	período	e	curso.

3.	 As	 aulas	 das	 disciplinas	 selecionadas	 terão	 início	 na	modalidade	 não	 presencial	 em	04/05/2020,	 e

ocorrerão	 em	 forma	 de	 um	 projeto	 piloto,	 por	 15	 dias.	 Nesse	 período,	 a	 Comissão	 Local	 de

Acompanhamento	e	Gestão	de	Educação	a	Distância	avaliará	a	oferta	de	disciplinas,	levando	em	conta

tanto	aspectos	do	docente	quanto	dos	alunos,	com	o	objetivo	de	verificar	se	a	qualidade	do	ensino	e	o

alcance	das	disciplinas	será	satisfatório.

4.	Essa	avaliação	será	fundamental	para	a	continuidade	–	ou	não	–	das	atividades	não	presenciais.

5.	Caso	o(a)	docente,	em	conjunto	com	a	Comissão	Local	de	Acompanhamento	e	Gestão	de	Educação	a

Distância	e	as	Coordenações	de	Curso,	considere	que	sua	sua(s)	disciplina(s)	não	pode(m)/deve(m)	ser

ofertada(s)	de	 forma	não	presencial,	 sua(s)	 carga(s)	horária(s)	deverá(ão)	 ser	 cumprida(s)	quando	do

retorno	 às	 atividades	 presenciais,	 em	 data	 que	 será	 definida	 seguindo	 critérios	 técnico-científico	 das

autoridades	de	saúde.	A	reorganização	do	calendário	está	sendo	discutida,	e	será	divulgada	assim	que

os	estudos	estiverem	concluídos.

6.	Os	alunos	com	necessidades	educacionais	específicas	serão	devidamente	contemplados	com	atenção



especial	da	Comissão	Local	de	Acompanhamento	e	Gestão	de	Educação	a	Distância	e	do	NAPNE.

Gostaríamos	de	 ressaltar	que	poderão	ocorrer	percalços	neste	momento	 inédito	pelo	qual	passam	as

instituições	 de	 ensino.	 Entendemos	 que	 as	 atividades	 deste	 primeiro	 semestre	 já	 estão	 prejudicadas

pela	pandemia	de	COVID-19.	As	ações	tomadas	por	todo	o	corpo	gestor	do	IF	Goiano	estão	pautadas	em

levantamentos	 realizados	 junto	à	 comunidade	acadêmica	e	às	análises	do	 cenário	da	pandemia	 (que

mudam	quase	que	diariamente).	Mas,	 principalmente,	 as	 ações	do	 IF	Goiano	 seguem	na	 intenção	de

minorar	 os	 prejuízos	 dos(as)	 nossos(as)	 alunos(as).	 Com	 o	 objetivo	 de	 fornecer	 educação	 pública,

gratuita,	de	qualidade	e	de	forma	igualitária,	iniciaremos	o	projeto	piloto	mencionado	acima.	Esperamos

contar	com	a	compreensão	de	toda	a	comunidade	acadêmica	frente	às	dificuldades	que	inevitavelmente

surgirão,	mas	sigamos	em	frente	na	nossa	missão.	Os	servidores	da	Diretoria	de	Ensino,	bem	como	a

Comissão	Local	de	Acompanhamento	e	Gestão	de	Educação	a	Distância	 ficam	à	disposição	para	mais

esclarecimentos.	Desejamos	um	bom	trabalho	a	todos,	mantendo	as	recomendações	de	distanciamento

social	e	higiene	das	autoridades	de	saúde.

Link	para	a	portaria	731:

https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/Portaria_731_calendario_academico.pdf

Link	para	inscrição	no	curso	“Moodle	para	Estudantes	do	IF	Goiano”:

https://moodle.ifgoiano.edu.br/course/index.php?categoryid=2831
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