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A direção de ensino de graduação e pós-graduação, bem como as demais direções do
campus, os coordenadores de curso e todos os professores e técnicos desejam
sinceramente que você e seus familiares estejam bem, mesmo diante do momento
complicado que todos nós estamos vivenciando.

Depois de tanto tempo analisando o cenário em relação aos melhores caminhos no
sentido de garantir a preservação da saúde da comunidade acadêmica (servidores, alunos
e terceirizados), estudando e discutindo os documentos oficiais emitidos pelos órgãos
competentes, tanto no que diz respeito às questões sanitárias, quanto no que tange às
possibilidades de ações de ensino, nossa instituição aprovou, no dia 24/09, a retomada
das atividades letivas para os cursos de graduação.

Nesse ínterim (entre a suspensão das atividades presenciais e a retomada do calendário
letivo), para além de todas as reuniões com o objetivo de avaliar e viabilizar o retorno das
atividades letivas, o corpo docente do campus desenvolveu diversas atividades
extracurriculares, ofertou atividades complementares, participou de muitos webinários,
palestras, eventos e manteve suas ações de extensão e de pesquisa. Acrescente-se a
isso o fato de termos aproveitado essa fase para promover várias capacitações, visando a
auxiliar servidores do campus a atuarem diante dessa nova realidade do trabalho remoto,
a qual se impôs de forma abrupta e inesperada aos profissionais da educação e de tantas
outras áreas.

Contudo, chegou a hora de iniciarmos uma nova etapa: estamos prestes a retomar nossas
atividades letivas de modo não presencial. Sabemos que será um momento importante,
para o qual nos preparamos e que aguardamos ansiosamente. 

Caro(a) estudante de graduação do campus Nilópolis,
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Nosso desejo é que tudo corra bem e, para isso, já nos colocamos à disposição para
orientá-los e assessorá-los no que for preciso.

O retorno às atividades letivas se dará através de Atividades Pedagógicas Não
Presenciais (APNPs), as quais serão utilizadas em caráter excepcional, somente enquanto
forem necessárias medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19.  É fundamental
que todo o corpo discente tenha conhecimento das diretrizes que regulamentam e
orientam a adoção dessas atividades, publicadas através da Resolução 21.

No que concerne às novas datas do calendário, vejam que, no próximo dia 19, iniciam-se
as atividades relacionadas a estudantes, como o período de ajustes e a semana de
acolhimento. Não deixe de conferir Calendário Geral dos Cursos de Graduação - 2020.1,
clicando AQUI.

Se você ainda tem alguma dificuldade em relação às condições para acesso à internet —
embora as APNPs possam ser realizadas com o auxílio de tecnologias ou sem ele —,
indicamos fortemente que você faça a inscrição na 2ª chamada do Edital de conectividade
(clique AQUI e saiba mais). Caso você conheça outra pessoa que esteja enfrentando esse
problema, indique o edital também.

Sabemos que há muitas incertezas e preocupações e, por isso, a equipe do campus
Nilópolis (diretores, coordenadores, docentes e técnicos) tem se esforçado para tornar as
informações claras e acessíveis a todo o corpo discente. Pensando nisso, atualizamos
nossa aba no site institucional e, na área intitulada APNP/Graduação, você encontrará os
dados mais relevantes para esse momento, como:

https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/PROGRAD/resolucao_no_21_-_aprovar_diretrizes_para_o_desenvolvimento_de_atividades_pedagogicas_nao_presenciais_apnps_no_ambito_dos_cursos_de_graduacao_do_ifrj_em_decorrencia_da_covid_19.pdf
https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/Acad%C3%AAmico/portaria_228-2020-gr_-_calendario_para_ensino_de_graduacao_1o_semestre_de_2020.pdf
https://portal.ifrj.edu.br/edital-auxilio-conectividade-alteracao-cronograma
https://portal.ifrj.edu.br/nilopolis/graduacao-0
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• a tabela com a situação das turmas em relação às APNPs de seu curso, através da
qual você verificará quais disciplinas foram mantidas, quais precisaram ser canceladas
e quais foram modificadas;

• os planos de disciplinas adaptados das matérias que serão ofertadas em seu curso.
Com base nele, você poderá saber, antes mesmo do início das atividades, como foi
planejada a disciplina pelo(a) docente, no que diz respeito às metodologias, aos
recursos didáticos e tecnológicos (incluindo os Ambientes Virtuais de Ensino e
Aprendizagem que serão utilizados), às avaliações e aos atendimentos aos
estudantes (clique nas disciplinas, a partir do fluxograma do seu curso, e acesse o
plano adaptado).

Ademais, faremos uma reunião de acolhimento para o seu curso, na qual explicaremos
como será o desenvolvimento das APNPs e esclareceremos as dúvidas que você
apresente. Não deixe de participar! O encontro virtual é destinado a todos os estudantes
do curso e será realizado, de acordo com o cronograma a seguir:

• 19/10/2020 (segunda), às 18h – discentes da Licenciatura em Matemática; 
• 20/10/2020 (terça), às 18h – discentes da Licenciatura em Física  
• 21/10/2020 (quarta), às 13h30 – discentes do Bacharelado em Produção Cultural  
• 21/10/2020 (quarta), às 18h – discentes do CST em Gestão da Produção Industrial 
• 22/10/2020 (quinta), às 14h – discentes do Bacharelado em Química  
• 22/10/2020 (quinta), às 18h – discentes da Licenciatura em Química 

O link para a reunião será enviado posteriormente pela coordenação do curso através do
SIGAA.



Como vocês sabem, estamos vivendo uma situação ímpar, de abrangência mundial, a
qual impactou totalmente no nosso modo de vida e nos fez rever muitos conceitos e
reinventar os nossos fazeres cotidianos. Essa nova etapa da nossa vida não vai ser fácil,
como nada tem sido nos últimos tempos. Tivemos de aprender a lidar com diversas
perdas (físicas, socioeconômicas, psicológicas e emocionais) e teremos de nos adaptar a
essa nova realidade e a esse novo modo de nos relacionarmos. Entretanto, temos certeza
de que o conjunto de servidores do campus Nilópolis estará à disposição para auxiliar
você nessa jornada, sempre com solidariedade, respeito, compreensão e empatia. Então,
como em todos os outros momentos, conte conosco para o que precisar!

Cuide-se e até a nossa reunião de acolhimento!
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Fabiana da Silva Campos Almeida
Diretora de ensino de graduação e pós-graduação

Um forte abraço virtual! 😉


