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Anexo da Portaria n° 361/2020, de 23 de março de 2020  

 
Orientações para realização de atividades docentes 

no período emergencial decorrente do Covid-19 
  

Considerando: 

- as atividades docentes previstas na Resolução nº 31/2019 - RIFB/IFB; 

- a necessidade de manutenção das medidas de prevenção, controle e contenção de 

riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação do Covid-19 no Distrito 

Federal e Entorno. 

O Fórum de Diretores de Ensino, Pesquisa e Extensão apresenta orientações 

relacionadas às atividades docentes para o período de suspensão de aulas: 

 

 1. ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO 

1.1. AULAS 

Estão suspensas as aulas presenciais e não-presenciais. 

Em momento oportuno será constituído grupo de trabalho para avaliar impactos nos 

calendários acadêmicos e elaborar proposta de cronograma de reposição de aulas.  

1.2. PREPARAÇÃO DE AULAS 

As atividades de preparação de aulas devem ser mantidas para aplicação posterior e 

quando forem retomadas as aulas.  

1.3. ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO AO ESTUDANTE 

As atividades de orientação e atendimento aos estudantes que não envolvam 

aglomeração de pessoas poderão ser mantidas. 

  



 

 

 

Observações e recomendações: 

a) Recomendam-se que as atividades de orientação e atendimento sejam não 

presenciais. 

b) As atividades de orientação e atendimento não presenciais poderão ser realizadas por 

meios digitais e tecnologias de informação e comunicação. 

c) Os docentes poderão estabelecer horários e canais de atendimento para 

disponibilizar aos estudantes. 

d) Docentes orientadores poderão agendar  reuniões não presenciais com orientandos, 

valendo-se dos recursos digitais disponíveis, ou encaminhar as orientações por e-mail. 

e) Recomenda-se que os docentes entrem em contato com seus estudantes e 

conversem para saber a situação que estão vivendo, prestem esclarecimentos e, se possível, 

indicar alguma atividade ou leitura  para que ele possa desenvolver nesse período. 

 1.4. REUNIÕES 

Estão suspensas as reuniões presenciais que envolvam a aglomeração de pessoas. 

Recomenda-se que as reuniões sejam não presenciais.  

Observações e recomendações: 

a) As reuniões não presenciais poderão ser realizadas por meios digitais e tecnologias de 

informação e comunicação. 

b) Orienta-se o uso das seguintes soluções tecnológicas: 

l  RNP para webconferência, acessando https://conferenciaweb.rnp.br, usar a 

rede CAFE e informar seu login e a senha do IFB. 

l  Google Meet (atende até 250 pessoas por reunião), para tanto acesse uma 

conta no gmail. 

  

https://conferenciaweb.rnp.br/
https://conferenciaweb.rnp.br/


 

 

 

2. PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA 

As atividades relacionadas aos projetos de ensino, de pesquisa, de extensão ou de 

formação continuada que não envolvam aglomeração de pessoas poderão ser mantidas. 

 Observações e recomendações: 

a) Caso o servidor tenha dificuldade para realização de atividades previstas em seu 

plano de trabalho, deverá registrar o impedimento nos relatórios parcial/final do projeto, 

apresentados ao final da vigência do projeto ou ao final de cada semestre letivo. 

b) Caso a dificuldade relatada implique a necessidade de ampliação do prazo de 

execução do projeto, o servidor poderá requerer a prorrogação, seguindo os procedimentos 

comumente estabelecidos. 

  

3. ATIVIDADES DE GESTÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

As Atividades de Gestão e Representação Institucional que não envolvam a aglomeração 

de pessoas poderão ser mantidas, conforme orientação do Dirigente da Unidade, priorizando o 

uso de meios digitais e tecnologias de informação e comunicação. Ressalta-se que estão 

suspensas as atividades e os eventos presenciais com aglomeração de pessoas.  

 

 


