RETOMADA DAS ATIVIDADES DAS DISCIPLINAS
CURRICULARES NO CAMPUS ARACATI

ORIENTAÇÕES DE RETORNO ÀS AULAS

Olá discentes,
Vamos conversar um pouco....
Desde o dia 23 de março de 2020, com a suspensão do Calendário Acadêmico,
provocada pela pandemia COVID19, estamos vivenciando um período novo e
desafiador. Não paramos..... continuamos aqui, trabalhando; mas as atividades foram
modeladas de um novo jeito. TODOS os servidores, docentes e técnicos, e os nossos
terceirizados continuam se preparando para prestar a melhor assistência a nossa
Comunidade IFCE e a nossa Sociedade.
Durante esse período não tivemos aulas presenciais, mas uma infinidade de
atividades mediou essa fase. Foram lives da equipe da CAE e dos professores,
projetos do #FICemCasa, continuidade dos projetos de pesquisa, produção de álcool
em gel em nossos laboratórios, oferta de disciplinas extracurricular enfim, ações com
o objetivo de minimizar os prejuízos acadêmicos diante dessa nova realidade.
Sempre acreditamos no retorno das aulas e agora acontece de forma remota e
gradual, sempre preservando a nossa saúde e dos nossos familiares. Essa
RETOMADA DAS ATIVIDADES DAS DISCIPLINAS CURRICULARES é fundamental
para fortalecer o nosso vínculo, para que seja minimizado o atraso em sua trajetória
acadêmica e para que possamos compreender e traçar estratégias para buscar
aqueles que não conseguiram voltar remotamente. Não deixaremos ninguém para
trás.
Sendo assim, o campus Aracati tem planejado o retorno remoto para a terminalidade
do semestre 2019.2 buscando atender às necessidades e especificidades de cada
estudante e de cada curso.

Dessa forma, é necessário que você se manifeste quanto à intenção em aderir ou
não ao retorno às aulas, para a terminalidade do semestre 2019.2, através do ensino
remoto. O espaço estará aberto a sua contribuição no Sistema Acadêmico no período
de 10 a 15 de junho de 2020.
Caso deseje retomar suas aulas de forma remota, você será informado do Calendário
das Aulas via Sistema Acadêmica, divulgação pelo Site IFCE campus Aracati e mídias
sociais além de contar com a equipe de Coordenadores e Professores para receber
todas as orientações acerca da ambientação ao ensino remoto, salientando-se que o
semestre será retomado no dia 15 de junho.
Acreditamos que será uma experiência nova e válida para todos nós, com muitos
desafios e novas aprendizagens.
É importante que você esteja ciente de que:
a. Ao assinalar SIM, você declara que o funcionamento do ensino remoto será no
Google Classroom;
b. No dia 15 junho de 2020, será retomado o semestre 2019.2 e, a partir deste
dia, suas disciplinas (aquelas adaptadas a esta forma de ensino) serão
reiniciadas de forma remota;
c. As normas estabelecidas no Regulamento de Organização Didática (ROD) do
IFCE,

inclusive

aquelas

relacionadas

ao

processo

de

avaliação

da

aprendizagem e da sua sistemática e aos seus direitos e deveres, também
deverão ser respeitadas no âmbito do ensino remoto, assim como as regras de
convívio que serão trabalhadas com você nos primeiros dias de aula;
d. Assim como ocorre no ensino presencial, caso você faça a adesão e não curse
a(s) disciplina(s) em que esteja matriculado ou apresente baixo desempenho
nas avaliações da aprendizagem, você poderá ser reprovado por frequência
e/ou por nota. Destacamos, ainda, que caso você seja reprovado em alguma
disciplina, poderá cursá-la novamente assim como ocorre no ensino presencial.
Ao assinalar NÃO, você confirma que opta por aguardar o retorno das aulas
presenciais do campus Aracati. Nessa condição, é possível que o seu fluxo

acadêmico atrase um pouco mais. No entanto, esforços estão sendo realizados
a fim de minimizar também esse possível prejuízo. Nesse sentido, quando o
ensino presencial for retomado, você poderá, dentre as opções abaixo,
escolher aquela que mais se adeque ao atendimento de suas necessidades:
● Opção 1: cursar, numa próxima reoferta pelo campus, as disciplinas que você
não concluiu. Para tanto, orientamos você a fazer uma leitura do ROD quanto
às opções que melhor se adequem a sua realidade ou;
● Opção 2: retomar às aulas desde o ponto em que foram interrompidas (23 de
março de 2020). Optando por essa possibilidade, você deverá acessar as aulas
virtuais, que foram ministradas durante o período do ensino remoto, ao mesmo
tempo que dará continuidade ao curso, acompanhando estas aulas e as das
demais disciplinas, observando as suas possibilidades e as da instituição. Para
tanto, você poderá contar com a estrutura pedagógica e de laboratório do
campus.
A partir do exposto, escolha a sua opção:
( ) SIM, aceito retomar minhas aulas na forma de ensino remoto a partir do dia 15 de
junho de 2020.
(

) NÃO, não retomarei minhas aulas na forma remota. Aguardarei pela volta das

aulas presenciais.

