
Estudos Não Presenciais (ENP)
Perguntas & Respostas



Quais cursos 
voltarão às aulas? 

A volta às aulas, na modalidade de Estudos 
Não Presenciais (ENP) é para todos os 

cursos / alunos do campus.



Como vou acessar 
as aulas?

A primeira semana letiva será voltada para 
ambientação e acolhimento dos estudantes, com 
esclarecimentos tanto sobre a dimensão técnica 
quanto a dimensão Psicopedagógica desse novo 

contexto de aprendizagem.



E os alunos que 
lidam com questões 

de saúde mental? 
Tal como na modalidade presencial, continuamos 
contando com o apoio do Setor de Psicologia do 

campus. Além disso, temos buscado construir 
propostas complementares e preventivas, inclusive 

com lives temáticas.



E os alunos que lidam 
com problemas de 
acesso à Internet? 

Os professores vêm sendo orientados a trabalhar 
com propostas assíncronas de ensino. Além disso, a 
gestão do campus vem buscando apoio / parcerias

com operadoras. 



E se o aluno não 
conseguir enviar uma 
atividade por causa da 

instabilidade da Internet? 

Os professores estão sendo orientados sobre a questão dos 
prazos de recebimento de atividades, que não devem estar 
restritos a um único horário específico do dia, e devem ser 

propostos com antecedência. Quanto os alunos, ao 
estabelecerem sua dinâmica de estudos, precisarão 

considerar as datas limites de envio. 



Quais disciplinas 
serão ofertadas 
remotamente?

Os professores e os Colegiados dos Cursos estão 
avaliando, em acordo com a legislação, o que poderá

ser ofertado na modalidade ENP, considerando o 
que já estava previsto para este semestre 2020/1. 



Teremos quantas 
atividades por disciplina? 

Teremos provas? 
A modalidade ENP compreenderá atividades e 

avaliações sim. Haverá, apenas, o ajuste das 
ferramentas didáticas utilizadas. E tal como no 

formato presencial, o professor tem autonomia para 
fazer essa definição, com cautela para que não haja 

sobrecarga. 



Sobre os horários dessas 
aulas remotas, como 

funciona?
A proposta é que os professores trabalhem de modo 

assíncrono, disponibilizando os materiais e as atividades a cada 
semana ou quinzena. Com uma espécie de roteiros de estudos 
orientados, cada aluno poderá estudar no seu tempo. E caso o 
professor avalie que é viável realizar alguma atividade síncrona, 

ao vivo, deverá ter como referência o Horário Acadêmico 
proposto para o primeiro semestre de 2020.



E as notas que a gente 
tirou no começo do 
ano? Serão zeradas?

O semestre será retomado. Todo conteúdo e 
atividades abordados estão sendo 

contabilizados. Cabe aqui destacar que estão 
sendo previstos momentos de revisão.



Como a frequência 
será contabilizada?

A frequência será contabilizada considerando o 
acesso aos materiais e o cumprimento das 

atividades propostas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). 



Os alunos e os 
professores não ficarão 

sobrecarregados?

Durante todo o período de ENP será realizado o 
monitoramento das ações, com constantes 

discussões entre DE, CADP, coordenadores de 
curso e representantes discentes. 



E os estágios?

A legislação vigente define restrições para a 
realização de estágios durante a pandemia. Mas as 

defesas poderão ocorrer em formato não presencial. 
Maiores detalhes a respeito deverão ser verificados 

com a Coordenação de Atividades Externas de 
Extensão / Direc. 



E os TCCs?

A legislação vigente define restrições para o uso de 
laboratórios durante a pandemia, o que pode implicar em 

empecilhos na finalização de alguns TCCs. Cabe um 
diálogo entre orientador e orientando sobre o que fazer. 

Mas as defesas poderão ocorrer em formato não 
presencial. 



As monitorias e
tutorias continuarão?

Sim! As monitorias e tutorias continuarão, sendo 
adaptadas à modalidade ENP. Professores-orientadores, 

monitores, tutores e os alunos serão devidamente 
orientados a respeito. 



O NAPNEE continuará 
atuando?

Sim! O apoio aos estudantes que possuem necessidades 
educacionais específicas continuará sendo realizado, 

adaptado à modalidade ENP. O trabalho será realizado 
considerando as especificidades de cada caso, em um 
trabalho conjunto com professores e coordenadores. 



E as disciplinas que não 
puderem ser ofertadas 

remotamente?

As disciplinas que não puderem ser ofertadas na 
modalidade ENP terão prioridade de oferta 

quando for possível a retomada presencial das 
atividades letivas.



Haverá ajuste de 
matrículas?

Todas as matrículas em disciplinas  serão mantidas, 
não havendo a possibilidade de novas matrículas. E 

caso o estudante queira, poderá solicitar o 
cancelamento de matrícula de disciplina ou o 

trancamento do curso. 



Haverá ajuste de 
matrículas?

Todas as matrículas em disciplinas  serão mantidas, não 
havendo a possibilidade de novas matrículas. E caso o 
estudante queira, poderá solicitar o cancelamento de 

matrícula de disciplina ou o trancamento do curso. 



Quando teremos 
férias?

O Calendário Acadêmico para 2020/1 deverá ser 
retomado após o período de férias previsto 

anteriormente (julho). Quanto ao segundo semestre, 
incluindo recesso, será avaliado gradualmente, 

dependendo da situação da pandemia da Covid-19 
(Coronavírus). 



Quando termina o
ano letivo de 2020?

A proposta inicial de ENP visa atender à demanda de 
finalização do primeiro semestre de 2020, o que deve 
acontecer até o final do mês de outubro. Os demais 
passos serão construídos gradual e minuciosamente, 

priorizando a saúde de toda a  comunidade acadêmica.



Enviem-nos outras dúvidas em
diretoriadeensino.bambui@ifmg.edu.br

que vamos esclarecer J


