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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – PROEN 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEN Nº 02, DE 18 DE MAIO DE 2020 *  

 

 

Estabelece orientações para os estudos de recuperação das atividades 

remotas a serem seguidas pelos campi, por ocasião das medidas de proteção 

e enfrentamento da emergência de saúde pública decorrentes da situação de 

pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), que ocasionou a suspensão das 

atividades presenciais e a sua substituição por atividades remotas no âmbito 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo 

Mineiro – IFTM. 

 

 

CONSIDERANDO:  

 

A Portaria do Ministério da Educação (MEC) nº 343, de 17 de março de 2020, que “dispõe 

sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a 

situação de pandemia do novo Coronavírus – COVID-19”, pelo período de até 30 dias, 

prorrogáveis;  

 

A Portaria do MEC nº 345, de 19 de março de 2020, que “altera a Portaria do MEC nº 343, 

de 17 de março de 2020”; 

 

A Portaria do MEC nº 376, de 03 de abril de 2020, que “dispõe sobre as aulas nos cursos de 

educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a situação de pandemia do 

novo coronavírus - Covid-19”, em que as instituições ficam autorizadas, em caráter 

excepcional, quanto aos cursos em andamento, a suspender as aulas presenciais ou substituí-

las por atividades não presenciais, por até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis, a depender de 

orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde estaduais, municipais e distrital, na 

forma desta Portaria; 

 

 
* Atualizada em 26 de maio de 2020. 
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A Medida Provisória (MP) nº 934, de 1º de abril de 2020, que “estabelece normas 

excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das 

medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei 

nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020”. De acordo com os artigos 1º e 2° da MP nº 934, de 1° 

de abril de 2020, os estabelecimentos de ensino de educação básica e superior ficam 

dispensados, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de 

efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput e no § 1º do art. 24, e no 

inciso II do caput do art. 31 da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN) nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no caput no § 3° do art. 47 da LDBEN nº 9.394, de 

1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos 

dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino; 

 

A Portaria do MEC nº 395, de 15 de abril de 2020 que “prorroga o prazo previsto no § 1º do 

art. 1º da Portaria nº 343, de 17 de março de 2020”, por mais 30 dias; 

 

A Portaria do MEC nº 473, de 12 de maio de 2020 que “prorroga o prazo previsto no § 1º do 

art. 1º da Portaria nº 343, de 17 de março de 2020”, por mais 30 dias; 

 

A Instrução Normativa do IFTM nº 003, de 19 de março de 2020, que tem o intuito de 

“determinar no âmbito do IFTM, orientações para a interrupção, por prazo indeterminado, 

das atividades acadêmicas presenciais e sua substituição por atividades remotas, digitais ou 

não, de acordo com a LDBEN nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei nº 13.415, de 16 de 

fevereiro de 2017, a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE)/Conselho 

Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CEB) nº 03, de 21 de novembro de 

2018, a Resolução do CNE/CEB nº 06, de 20 de setembro de 2012, a Portaria do MEC nº 

2.117, de 6 de dezembro de 2019, a Portaria do MEC nº 343, de 17 de março de 2020 e 

demais atos normativos e orientações do CNE e do MEC”; 

 

A Resolução do IFTM nº 72, de 01 de dezembro de 2014 que “versa sobre o Regulamento da 

Organização Didático-Pedagógica dos Cursos Técnicos de Nível Médio e de Graduação do 

IFTM”; 

 

A Resolução do IFTM nº 76, de 25 de novembro de 2019 que “versa sobre o Regulamento da 

Organização Didático-Pedagógica dos Cursos Técnicos de Nível Médio do IFTM”; 
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A Resolução do IFTM nº 78, de 25 de novembro de 2019 que “versa o Regulamento da 

Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação do IFTM”; 

 

As reuniões e deliberações do Comitê de Assessoramento e Monitoramento de Crise da 

COVID-19 e dos Gestores do Ensino dos Campi do IFTM; 

 

A modalidade de atividades remotas adotada em virtude do estabelecimento de medidas de 

isolamento social no âmbito do IFTM e que nem todos os estudantes tiveram acesso às 

mesmas; 

 

A necessidade de minimizar quaisquer prejuízos e retrocessos no processo de ensino e de 

aprendizagem; 

 

A importância dos estudos de recuperação da aprendizagem no sentido de diminuir a 

reprovação e/ou a evasão dos estudantes e de favorecer o seu sucesso escolar e sua 

permanência. 

 

Esta pró-reitoria estabelece as seguintes orientações para os estudos de recuperação das 

atividades remotas no âmbito do IFTM: 

 

1. DOS ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS  

 

Art. 1º Os estudos de recuperação das atividades remotas serão destinados a todos os 

estudantes, identificados pelo professor da unidade curricular em uma das seguintes situações: 

I - não tiveram acesso aos meios digitais, ou apresentaram limitações à utilização dos recursos 

de tecnologias de informação e comunicação; 

II - tiveram acesso intermitente aos meios digitais; 

III - apresentam necessidades específicas;  

IV - apresentam dificuldades diversas em consequência da situação de pandemia; 

V - não atingiram desempenho mínimo de 60% em atividade(s) avaliativa(s) da unidade 
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curricular;  

VI - não obtiveram frequência mínima de 75% do total da carga horária das aulas ministradas 

no período de atividades remotas. 

 

§ 1º Os estudantes terão oportunidade para recuperarem o conteúdo, a aprendizagem, a 

frequência e o desempenho acadêmico.  

 

§ 2º A frequência dos estudantes relacionados nos incisos I, II, III e IV a que se refere o caput 

deste artigo estará condicionada à realização das atividades dos estudos de recuperação. 

 

Art. 2° Os campi deverão organizar reuniões por curso, com a participação da coordenação de 

curso, dos professores, do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), do Núcleo de Atendimento às 

Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) e da Diretoria de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (DEPE) e/ou Coordenação Geral de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CGEPE) e/ou equivalente para planejamento, orientação e organização dos estudos de 

recuperação das atividades remotas. 

 

Art. 3º Os professores das unidades curriculares deverão fazer um levantamento e diagnóstico 

das situações dos estudantes para o planejamento dos estudos de recuperação e elaborar o 

Plano de Trabalho de Recuperação das atividades remotas, conforme o Anexo I desta 

Instrução Normativa.  

 

Parágrafo único. Os estudos de recuperação das atividades remotas deverão ser organizados 

em cronogramas contendo atividades de revisão de conteúdos e atividades avaliativas (itens 4 

e 5 do Anexo I, respectivamente), considerando a realidade de cada campus.  

 

Art. 4º O Plano de Trabalho de Recuperação das atividades remotas deverá ser encaminhado, 

para acompanhamento, à coordenação do curso e ao NAP. 

 

Art. 5º O Plano de Trabalho de Recuperação das atividades remotas (Anexo I) deverá ser 

organizado e disponibilizado aos estudantes pelo professor, por meio do sistema acadêmico 

(Disco Virtual), do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) ou de forma impressa. 
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Parágrafo único. Todo o material relativo à recuperação, ou a indicação deste, 

independentemente da utilização de outras plataformas de ensino pelo professor, deverá ser 

disponibilizado no portal do aluno (Disco Virtual). 

 

Art. 6º Os estudos de recuperação das atividades remotas devem proporcionar situações que 

facilitem uma intervenção educativa e respeitem a diversidade de características e 

necessidades dos estudantes. 

 

Art. 7º Os períodos e prazos dos estudos de recuperação das atividades remotas serão 

definidos conforme as especificidades de cada campus.   

 

Art. 8º O campus deverá informar aos estudantes e/ou responsáveis legais o período e a forma 

de realização dos estudos de recuperação das atividades remotas.  

 

Parágrafo único. Durante os estudos de recuperação das atividades remotas, os instrumentos 

avaliativos devem ser adequados e flexibilizados de modo a atender as especificidades e as 

necessidades de cada estudante. 

 

Art. 9º O período de realização dos estudos de recuperação das atividades remotas deverá ser 

organizado, estabelecendo-se: 

I - diagnóstico das situações dos estudantes para planejamento dos estudos de recuperação das 

atividades remotas;  

II - comunicação e orientação aos estudantes (e aos seus responsáveis legais, quando menor 

de idade) sobre o período e a forma dos estudos de recuperação das atividades remotas; 

III - período de revisão de conteúdo e realização de atividades on-line e/ou impressas com o 

acompanhamento do professor; 

IV - período de realização das atividades avaliativas de recuperação das atividades remotas; 

V - período de avaliação dos resultados dos estudos de recuperação das atividades remotas. 

 

Art. 10.  As estratégias utilizadas deverão ser organizadas pelo professor em consenso com o 
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NAP e a coordenação de curso atendendo a especificidade da unidade curricular e do campus.  

 

Art. 11. Para os estudantes residentes em zona rural ou para aqueles que não tenham 

condições de realizar as atividades virtualmente durante o período da realização dos estudos 

de recuperação das atividades remotas, deverá ser previsto um plano de estudos, 

disponibilizado na forma impressa ou por meio de dispositivos de armazenamento (pen drive) 

e/ou outros. 

 

Art. 12.  Caso o aproveitamento do estudante após os estudos e as avaliações de recuperação 

das atividades remotas seja menor que a anterior, prevalecerá a nota mais alta. 

 

Art. 13. A nota obtida durante o período dos estudos de recuperação das atividades remotas 

poderá ultrapassar o mínimo de 60% da nota distribuída. 

 

Art. 14. Os resultados dos estudos de recuperação das atividades remotas, deverão ser 

analisados, discutidos e avaliados em reunião do conselho de classe / colegiado), por curso, 

com a DEPE e/ou CGEPE e/ou setor equivalente, coordenadores de curso, professores, NAP e 

NAPNE. 

 

2. DOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS  

 

Art. 15. Caberá aos NAPNEs dos campi avaliarem todas as ações inclusivas realizadas com os 

estudantes com necessidades específicas, levando-se em conta se a utilização de recursos e 

tecnologias digitais foi adequada e suficiente, incluindo o acesso à internet, as adaptações / 

flexibilizações, apoio familiar, etc., de acordo com as especificidades de cada estudante. 

 

Parágrafo único. Todas as decisões deverão ser registradas pela equipe e assinadas por todos 

os integrantes, inclusive dando posterior ciência aos responsáveis legais. 

 

Art. 16. Nas situações em que os estudantes não tiverem condições de realizar a recuperação 

de estudos convencionada, deve ser garantido que todo o seu material seja adaptado, sempre 

de acordo com as suas particularidades. 

 

§ 1º.  Para os estudantes que se encontram em situação de flexibilização de tempo ou trabalho 
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individualizado por meio de processo pedagógico por etapas devidamente registrado pela 

equipe, deve-se dar continuidade à metodologia adotada até que seja encerrado o ciclo de 

unidades curriculares. 

 

§ 2º. Em caso de necessidade, o processo de recuperação para os estudantes mencionados no 

parágrafo anterior se dará no semestre posterior, com base na apresentação de um 

planejamento e cronograma detalhados, considerando todo o rendimento obtido pelo 

estudante. 

 

§ 3º Para os estudantes que não obtiverem o rendimento necessário, caso suas habilidades 

particulares se mostrem insuficientes em vista daquelas exigidas para a devida aprovação na 

unidade curricular / conteúdo, caberá à equipe, considerando o potencial de aprendizagem do 

estudante, aplicar a flexibilização curricular, nos termos das legislações e normativas que 

regulamentam a matéria. 

 

3. DOS ESTUDANTES QUE REALIZARAM OS ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO 
DAS ATIVIDADES REMOTAS, PORÉM OBTIVERAM PONTUAÇÃO 
ABAIXO DOS 60% DOS PONTOS DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO E/OU 
FREQUÊNCIA ABAIXO DE 75%.  

 

Art. 17. Os casos dos estudantes que realizaram os estudos de recuperação das atividades 

remotas, mas não obtiveram 60% da pontuação e/ou 75% de frequência, deverão ser 

informados durante o conselho de classe / colegiado. 

 

Parágrafo único. Os professores das respectivas unidades curriculares deverão repassar o seu 

parecer aos estudantes e/ou seus responsáveis legais, quando solicitados. 

 

Art. 18. A partir dos resultados obtidos, o conselho de classe / colegiado deverá analisar, 

discutir e avaliar a situação desses estudantes, bem como estratégias que propiciem a 

recuperação da aprendizagem.  

 

4. DO REGISTRO DA RECUPERAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS.  

 

Art. 19. Os estudantes que realizaram a recuperação das atividades remotas terão o 

lançamento da nota no módulo “Diário Eletrônico” [VirtualIF], no campo avaliação 
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“substitutiva” ou como nota da atividade que ficou pendente. 

 

Parágrafo único. O professor substituirá o lançamento da falta (“F”) pela presença (“P”) em 

todo o período equivalente às atividades remotas, mediante a realização das atividades 

propostas para a recuperação. 

 

Art. 20. As orientações constantes nesta Instrução Normativa aplicam-se aos estudantes em 

regime de dependência, presencial ou semipresencial. 

 

Art. 21. A recuperação, objeto desta Instrução Normativa, abrange as unidades curriculares, 

ou parte destas, passíveis de serem ministradas remotamente. 

 

Parágrafo único. O ensino de conteúdos de natureza prática, não ministrado de forma remota, 

deverá ser organizado posteriormente pelos docentes, sob o acompanhamento da coordenação 

de curso, em consonância com as normativas específicas do governo federal. 

 

Art. 22. Outras orientações poderão ser publicadas para atendimento à necessidade de 

normatização específica e/ou adequações, considerando possíveis mudanças nos cenários 

local e nacional. 

 

Art. 23. Casos omissos serão resolvidos pela PROEN, em articulação com os gestores do 

ensino dos campi e/ou membros do Comitê de Assessoramento e Monitoramento de Crise do 

IFTM, sempre que necessário. 

 

Art. 24. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação no endereço 

eletrônico: <https://iftm.edu.br/ensino/orientacoes/>. 

 

Uberaba - MG, 18 de maio de 2020. 
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ANEXO I 

Plano de Trabalho de Recuperação das Atividades Remotas 

 

1. Identificação: 

Curso:  

Unidade curricular:  

Carga horária da unidade curricular:  

Carga horária total das atividades remotas:  

Professor(a):  

Período/Ano:  

Período das atividades de recuperação: de __/___/____ a ___/___/____. 

2. Identificação e situação dos estudantes que deverão participar dos estudos de recuperação: 

 

A - Não teve acesso aos meios digitais, ou apresentou limitações à utilização dos recursos de 

tecnologias de informação e comunicação;  

B - Acesso intermitente aos meios digitais; 

C - Apresenta necessidades específicas;  

D - Apresenta dificuldades diversas em consequência da situação de pandemia; 

E - Aproveitamento abaixo de 60% em atividade(s) avaliativa(s); 

F - Frequência inferior a 75% da carga horária ministradas. 
 

Nome do Estudante A B C D E F 

       

       

       

       

       

       

 

 

3. Horários e plataformas de atendimento aos estudantes extraturno: 
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4. Cronograma de revisão de conteúdos 

Data 

prevista 

N° de 

aulas 
Conteúdo a ser trabalhado Estratégias e Recursos 

    

    

    

    

    

    

    

5. Cronograma de atividades avaliativas 

Data 

Instrumentos de avaliação 

(Esclarecer valor da atividade, modo de envio e 

prazo, critérios que serão utilizados para correção). 

Pontuação 

distribuída 
Prazo para envio 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

6. (Opcional) Observações referentes ao desenvolvimento das atividades de recuperação em 

função das especificidades dos estudantes atendidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


