O
T
N
E
M
I
H
L
O
C
A
A
A
R
C
I
A
M
P
Ê
A
D
A
C
GUI
A
E
D
A
D
I
N
U
S
M
A
D
À CO
O
T
X
E
T
S
N
A
O
C
I
C
G
Ó
NO ADES PEDAG
ATIVID
AIS

N

I
C
N
E
S
E
R
P
ÃO

?

REITORA

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Roraima

02

SUMÁRIO
1 APRESENTAÇÃO

......................................................................................................................

04

2 O QUE SÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS (APNPs) ...............

05

2. 1 Da carga horária e avaliação ..............................................................................................

06

2.2 Frequência ...........................................................................................................................

06

2.3 Atendimento individual ao estudante ...............................................................................

06

3 ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM ADOTADAS NO IFRR ..........................................

07

3.1 Material Impresso ..............................................................................................................

07

3.2 Aulas e encontros síncronos (ao vivo) .........................................................................

07

3.3 Atividades assíncronas (gravadas e digitalizadas) ............................................................

07

3.4 Tecnologia Digital de Informação e Comunicação (TDICs) ......................................

08

4 PLANEJANDO A ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDOS EM TEMPO DE PANDEMIA
.............................................................................................................................................................

08

4.1 Como se comportar no Ambiente Virtual? ...................................................................

10

5. ORIENTAÇÕES AOS RESPONSÁVEIS PELO ESTUDANTE ..........................................

11

6.TRANCAMENTO DE MATRÍCULA

11

...................................................................................

7. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECÍFICAS

...............................................................................................................................

12

8. EM CASO DE DÚVIDAS SOBRE AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO
PRESENCIAIS (ANP’s), SAIBA COM QUEM FALAR NO CAMPUS ...............................

12

Campus Boa Vista .................................................................................................................

13

Campus Boa Vista Zona Oeste ........................................................................................

14

Campus Avançado Bonfim .................................................................................................

16

Campus Amajari .....................................................................................................................

17

Campus Novo Paraíso ...........................................................................................................

18

9 APOIO PEDAGÓGICO, SOCIAL E PSICOLÓGICO DISPONIBILIZADO PELO
IFRR .................................................................................................................................................

19

10 SAIBA COMO SE PREVENIR CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
............................................................................................................................................................

22

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Roraima

03

1. APRESENTAÇÃO
SENHORES PAIS, RESPONSÁVEIS E ESTUDANTES DO IFRR
Estamos vivendo tempos difíceis, em que o mundo enfrenta a pandemia
causada pelo novo Coronavírus (Covid-19), que já vitimou diversas vidas. Em
decorrência dessa pandemia, o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Roraima - IFRR, seguindo as orientações da Organização Mundial
de Saúde e das normas nacionais e locais, suspendeu suas atividades presenciais
com o objetivo de promover o distanciamento social.
Nesse sentido, seguindo as recomendações do Ministério da Educação, o
IFRR, através da Portaria Normativa nº 2/2020, GAB/REITORIA/IFRR, de
18/5/2020, começou o planejamento e a oferta do ensino por meio de Atividades
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs). A proposição dessas atividades busca
permitir que os estudantes continuem seus estudos de forma segura, sem
perder o elo com a comunidade escolar e, também, mitigar o abandono escolar e
os prejuízos no desenvolvimento do currículo dos cursos presenciais.
O objetivo deste guia é acolher a comunidade acadêmica, evidenciando
como estão sendo realizadas as APNPs no âmbito do IFRR.
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2. O QUE SÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS (APNPs)

As Atividades Pedagógicas Não
Presenciais (APNPs) preveem estratégias
pedagógicas que visam o desenvolvimento
do processo de ensino- aprendizagem para
além do ensino presencial, do tempo e
espaço escolar. Elas podem ser mediadas ou
não por Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDICs).
As APNPs, propostas através da Portaria Normativa n. 2/2020,
GAB/REITORIA/IFRR, de 18/05/2020, considerando a Portaria MEC n.º 376, de
03/04/2020, que dispõe sobre as aulas nos cursos de educação profissional
técnica de nível médio, enquanto durar a situação de pandemia do novo
coronavírus e o Parecer do Conselho Nacional de Educação n.º 05/2020, de
30/04/2020, que trata sobre a Reorganização do Calendário Escolar e da
possibilidade de computar as atividades não presenciais para fins de
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia causada pelo
novo Coronavírus (Covid-19), buscam evitar retrocessos no processo
educacional e na aprendizagem dos estudantes durante o período de
distanciamento social.
No IFRR, as APNPs iniciaram em junho de 2020, respeitando as
especificidades dos campi, como por exemplo o campus Amajari que iniciou as
atividades em setembro. Em cada campus, a Direção de Ensino e as
Coordenações dos cursos junto aos professores, definem a oferta dos
componentes curriculares que serão ministrados por meio das APNPs. Os
professores planejam as aulas, definem as estratégias que serão utilizadas,
desenvolvem materiais (como apostila, vídeo aula, textos etc.) e os instrumentos
avaliativos e, durante a oferta, acompanham os estudantes com o objetivo de
assegurar o processo ensino-aprendizagem.Toda ação docente, referente a essas
atividades, é acompanhada e assessorada pelo Departamento de Ensino
juntamente com Coordenação de Curso e o Setor Pedagógico.
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2.1 Da carga horária e avaliação

São ofertados, simultaneamente, até dois componentes
curriculares por curso/turma. Contudo, quando justificada,
pode ocorrer oferta de mais de dois componentes. A carga
horária total dos componentes curriculares é dividida por
semanas, sendo recomendado dez horas semanais por
componente. Dessa forma, um componente curricular com
carga horária de 40 horas pode ser ofertado em 4 semanas.
Para os cursos anuais, cada semana contabilizará um bimestre.
Em relação à avaliação do componente, a nota será
expressa numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). No decorrer de
cada semana, o professor pode propor até duas atividades
avaliativas diferentes entre si. Para aprovação no componente
curricular, o estudante deve ter uma média igual ou superior a
7,0 pontos.
2.2 Frequência

A frequência do estudante é atribuída
conforme a realização das atividades propostas,
referentes ao período da realização das APNPs.

2.3 Atendimento individual ao estudante

Os professores, disponibilizam um horário de
atendimento para tirar as dúvidas dos estudantes, de
forma coletiva ou individual, ou para atendimento aos
pais ou responsáveis, podendo ser via WhatsApp, e-mail
ou outros recursos tecnológicos. Esse horário de
atendimento é disponibilizado à turma, quando o
professor apresenta seu Plano de Ensino de Atividades
Não Presenciais.
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3. ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM ADOTADAS NO IFRR
3.1 Material Impresso

São disponibilizados materiais impressos
(apostilas e atividades avaliativas) aos estudantes,
observando suas particularidades.A exemplo, aos
estudantes que não possuem acesso à internet.A
logística da distribuição dos materiais impressos
é planejada previamente, considerando a
segurança dos servidores, estudantes e
responsáveis.

3.2 Aulas e encontros síncronos (ao vivo)

Os encontros com as turmas podem ocorrer
de forma síncronas (ao vivo), através de aulas ou
horários de atendimento, organizados e planejados
previamente pelo professor, podendo ocorrer via
plataforma Meet ou pelo Classroom, entre outras
ferramentas. Esses encontros/aulas podem ser
gravados e disponibilizados posteriormente àqueles
estudantes que não puderem estar presentes.

3.3 Atividades assíncronas (gravadas e digitalizadas)

As atividades assíncronas podem ser
realizadas através de conteúdos em diferentes
formatos digitais (vídeos gravados, pdf e etc.), por
meio de recursos virtuais (e-mail, WhatsApp,
Youtube, podcast, drive, plataforma Google Meet)
específicos para desenvolver e apoiar a
aprendizagem dos estudantes.
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3.4 Tecnologia Digital de Informação e Comunicação (TDICs)

As APNPs podem ser mediadas
ou não por Tecnologia Digital de
Informação e Comunicação (TDICs),
sendo o Moodle - Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) - uma dessas
ferramentas, como também o
Classroom, o WhatsApp, dentre outras
4. PLANEJANDO A ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDOS EM TEMPO
DE PANDEMIA
Planejar a rotina de estudo é essencial para ter um bom desempenho
nesse contexto de pandemia e ensino não presencial. Estudar em casa não é
tarefa fácil. Pensando nisso disponibilizamos algumas dicas que poderão ajudar
na hora de planejar as suas atividades educacionais:

1 – Defina sua rotina: Seja realista e considere tanto a
parte acadêmica quanto pessoal. Inicie a semana
sabendo quais são suas atividades e compromissos para
os próximos dias e defina suas prioridades. Estabelecer
um período específico para se dedicar ao seu curso o
ajudará a criar e manter uma rotina eficiente,
condicionando seu corpo e mente para a atividade.

2 – Monte um cronograma de estudos: Diluir as
disciplinas ao longo da semana pode ajudar a tornar o
seu estudo mais produtivo. Divida o seu tempo de
acordo com suas disciplinas e conteúdos, definindo
momentos para assistir as aulas, realizar as atividades e
participar de encontros síncronos.
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3 – Defina o local e prepare o ambiente: Sabemos
que, nem sempre, o ambiente domiciliar consegue nos
oferecer as melhores condições para o estudo,
principalmente nesse momento de pandemia. Mas, se
possível, escolha um lugar tranquilo, bem iluminado,
arejado e que favoreça a postura corporal. Evite assistir
às aulas e estudar em cima da cama, pois a tendência de
você ter sono e ficar desanimado é grande!

4 – Experimente técnicas diferenciadas de
estudo: Por meio de mapas mentais, resenhas,
resumos ou controle de tempo é possível encontrar um
método eficiente que melhor combina com seu estilo
de aprendizagem e com seus objetivos. Não tenha medo
de experimentar algo diferente do tradicional.

5 – Evite perder prazos: Uma rotina de estudo
ajudará você a cumprir os prazos definidos e estar
atento às demandas de seu curso ao longo do
bimestre/semestre. Caso apareçam imprevistos que o
impeça de realizar suas atividades em tempo, contacte o
professor, o coordenador do seu curso e/ou a equipe do
Setor de Orientação Educacional.

6 – Conecte-se com seus amigos: Já pensou em
criar grupos de estudo virtual? Compartilhe com seus
colegas suas dúvidas em relação ao curso ou conteúdo.
Peça ajuda! Compartilhe, também, boas experiências e
estratégias nesse momento.
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7 – Tenha equilíbrio e crie mecanismo de motivação: Faça
intervalos com frequência, intercale momentos de estudo
com outra atividade que lhe dê prazer.Assista séries, durma
bem, se alimente de maneira equilibrada. Esteja atento aos
acontecimentos do Brasil e do mundo. Compartilhe
momentos com sua família. Se tiver oportunidade,
desenvolva habilidades manuais. Lembre-se de que sua
saúde mental interfere diretamente em sua aprendizagem e
que este momento, mesmo com inúmeras dificuldades,
pode ser uma oportunidade para desenvolver outras áreas
da sua formação e construção como sujeito e cidadão.
4.1 COMO SE COMPORTAR NO AMBIENTE VIRTUAL?
O ambiente virtual é um espaço educativo
onde as aulas são mediadas por tecnologias. A
interação entre os presentes é saudável, e
incentivada, mas é preciso estar atento aos
"acordos, regras e combinados" estabelecidos
junto ao professor e que visam o bom andamento
e fluidez das atividades, principalmente, síncronas.
Destacamos que toda comunicação realizada no ambiente virtual, apesar
de mediada por máquinas, é sempre emitida e recebida por pessoas. Todos
devem ser respeitados em qualquer lugar, inclusive na internet. Para a boa
convivência nos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, ressaltamos a
importância de adotar uma postura respeitosa frente aos colegas, professores e
servidores envolvidos nas atividades.
O ambiente virtual de aprendizagem é uma novidade para a maioria das
pessoas, assim, é necessário tolerância e paciência com possíveis falhas
tecnológicas e eventuais limitações pessoais que possam ocorrer. Entendemos
que falhas técnicas podem acontecer tanto com os professores, colegas ou
mesmo, com você. Nestas situações, tenha paciência, procure manter a calma e
contornar o problema com discrição e gentileza. Assim como nossas salas de
aulas presenciais, o ambiente virtual de aprendizagem e os encontros síncronos
no Google Meet, bem como ferramentas web, whatsapp, têm sido usados como
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lugares coletivos de convivência de alunos e professores, para tanto, temos que
agir com uma visão bastante republicana, ou seja, tratar com zelo e
comprometimento das "coisas públicas". Zelar por este espaço educacional e
social é estar antenado com as propostas mais atuais de ensino-aprendizagem.
5. ORIENTAÇÕES AOS RESPONSÁVEIS PELO ESTUDANTE
Prezados responsáveis e estudantes: este período
de atividades pedagógicas não presenciais, em decorrência
da pandemia causada pelo COVID-19, apresenta muitos
desafios, exigindo de cada um de nós muita colaboração
para que o trabalho pedagógico aconteça da melhor forma
em prol da aprendizagem dos nossos estudantes.
Os responsáveis devem acompanhar o cronograma
de desenvolvimento das aulas e demais atividades
pedagógicas realizadas, incentivando os estudantes a
realizarem os estudos criando rotinas de acordo com as
atividades propostas.
Por fim orientamos que sempre que necessário
mantenha contato com o campus pelos canais de
comunicação disponibilizados para esclarecer as suas
dúvidas.
6. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA
O estudante que não conseguir acompanhar as
atividades pedagógicas não presenciais por apresentar
dificuldades de aprendizagem, dificuldades de acesso à
internet ou outras razões, poderá solicitar o trancamento
de matrícula, por vontade própria ou decisão de seu
responsável legal, se for menor, independente da etapa do
curso em que estiver cursando.
É garantido, aos estudantes que trancam a matrícula, o direito de
continuidade dos estudos, de forma presencial, nos componentes curriculares
nos quais estão matriculados. Dessa forma, quando as atividades presenciais
forem retomadas, esses estudantes darão continuidade a esses componentes
curriculares, de forma presencial.
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7. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS
Durante as atividades pedagógicas não
presenciais os estudantes com necessidades
educacionais específicas contam com atendimento e
acompanhamento especializado do Núcleo de
Atendimento às Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas (NAPNE), que trabalha de
forma colaborativa com os professores e equipe do
ensino.

O NAPNE tem por finalidade fomentar Políticas Públicas de inclusão e
assessorar o desenvolvimento de ações de natureza sistêmica no âmbito do
ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação, que promovam o cumprimento
efetivo das Leis n° 10.098/2000, n° 13.146/20 15, do Decreto n° 5.296/2004 e
dos demais instrumentos legais correlatos.
Para atendimento às pessoas com surdez os nossos estudantes também
contam com a interpretação em Língua Brasileira de Sinais -Libras feita pelos
Intérpretes de Libras do IFRR durante as aulas, bem como em atendimento

8. EM CASO DE DÚVIDAS SOBRE AS ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS (ANP's), SAIBA COM QUEM
FALAR NO CAMPUS
Nesse momento de pandemia devido à COVID
19, as aulas estão sendo realizadas remotamente, por
meio de estratégias metodológicas diferenciadas que
viabilizam o desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem. Nesse contexto, o Instituto Federal de
Ciência e Tecnologia do Estado de Roraima (IFRR) está
disponibilizando a seguir os canais/contatos da nossa
instituição.
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Campus Boa Vista
Campus Boa Vista

CONTATOS

Setor

Servidor Responsável

E-mail

Diretoria de Ensino DIREN

Ananias Noronha Filho

anfrr@ifrr.edu.br
diren@ifrr.edu.br

Departamento de
Apoio Pedagógico

Larissa Jussara Leite de
Brito Sombra

dape@ifrr.edu.br

Departamento de
Ensino Técnico das
Áreas de Gestão e
Saúde (Cursos
Técnicos:
Secretariado,
Enfermagem,
Análises Clínicas ) DEGES

Rosimeri Rodrigues Barroso

deges@ifrr.edu.br
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Departamento de
Ensino Técnico das
Áreas de
Infraestrutura,
Indústria e
Informática (Cursos
Técnicos:
Edificações,
Eletrônica,
Eletrotécnica e
Informática)- DEIINF
Departamento de

Emilio Luiz Faria Rodrigues

deiinf@ifrr.edu.br

Lidiana Lovato

deg.cbv@ifrr.edu.br

Coordenação de
Assistência ao
Estudante - CAES

Michele Fabricio de Souza

caes.bv@ifrr.edu.br

Coordenação de
Turnos e Apoio ao
Ensino

Ellen Adalgisa Feitosa
Barbosa

cotur.cbv@ifrr.edu.br

Departamento de
Registros
Acadêmicos - DERA

Carlos Felipe Rocha
Carneiro

dera.cbv@ifrr.edu.br

Ensino de
Graduação - DEG

Campus Boa Vista Zona Oeste
Campus Boa Vista Zona Oeste

CONTATOS

Setor

Servidor Responsável

E-mail

DEN- Departamento
de Ensino

Rafaela dos Santos
Morgade

den.cbvzo@ifrr.edu.br
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CORACoordenação de
Registros
Acadêmicos

Simone Sibele Schuertz
Souza

31942704
cora.cbvzo@ifrr.edu.br

CODAEACoordenação de
Apoio ao Ensino e
Aprendizagem

Joziane Lucas Gomes

31942720
codaea.cbvzo@ifrr.edu.br

CCTC- Coordenação
Barbara Morais da Costa
do Curso Técnico
de Souza
em Comércio

31942715
cctco.cbvzo@ifrr.edu.br

CCTSPCoordenação do
Curso Técnico em
Serviços Públicos

31942714
cctsp.cbvzo@ifrr.edu.br

Coordenação do
Curso Técnico em
Administração e do
PROEJA-FIC
Assistente
Administrativo
CCSTGPCoordenação do
Curso Superior de
Tecnologia em
Gestão Pública

Antonio Ferreira da Silva

Adriana Alves do Amaral

Fernanda Silva do Casal

31942717
cctadm.cbvzo@ifrr.edu.br

31942716
ccstgp.cbvzo@ifrr.edu.br
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Campus Avançado Bonfim
Campus Avançado Bonfim

CONTATOS

Setor

Servidor responsável

E-mail

DAP - Departamento
de Administração e
Planejamento

Moacir Augusto de
Souza

dap.bonfim@ifrr.edu.br
moacir@ifrr.edu.br

DIEPEI
Departamento
de
Ensino,
Pesquisa,
Extensão e Inovação

Maria Eliana Lima dos
Santos

Coordenação
de
Registro Acadêmico CORA
Coordenação
Técnico
Agricultura

do
em

Jullyandry Coutinho
Viana dos Santos

Eliselda Correa

Coordenação
do Karla
Cristina
Curso Técnico em Damasceno Oliveira
Guia de Turismo

Coordenação
Curso Técnico
Administração

do Daiane Machado de Sá
em

mariaeliana@ifrr.edu.br
depen.bonfim@ifrr.edu.br

jullyandry.santos@ifrr.edu.br

cores.bonfim@ifrr.edu.br

eliselda.correa@ifrr.edu.br
cctur.bonfim@ifrr.edu.br
karla.oliveira@ifrr.edu.br

cctadm.bonfim@ifrr.edu.br
daiane.sa@ifrr.edu.br
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Campus Amajari
Campus Amajari

Setor

Servidor responsável

Departamento de
Ensino do CAM
Daniel Dias Rodrigues

CONTATOS

E-mail

daniel.rodrigues@ifrr.edu.br
den.amajari@ifrr.edu.br

Coordenação de
Marcela Andre dos
Registro
Santo
Acadêmico
Anderson Menezes de
(CORA)
Alcantara

marcela.santos@ifrr.edu.br
anderson.alcantara@ifrr.edu.br
cores.amajai@ifrr.edu.br

Coordenação do
Curso
Superior Marcelo Figueira
de Tecnologia em Pontes
Aquicultura

marcelo.pontes@ifrr.edu.br
cstaq.cam@ifrr.edubr

Coordenação do
Curso
Técnico
em
Aquicultura Ana Maria Alves de
Integrado
ao Souza
Ensino Médio

anna.souza@ifrr.edu.br
cctecaqui.amajari@ifrr.edu.br

Coordenação do
Curso
Técnico
em Agropecuária Lucas Correia Lima
Integrado
ao
Ensino Médio

lucas.lima@ifrr.edu.br
cctecagro.amajari@ifrr.edu.br

Coordenação do
Curso
Técnico
em Agropecuária
Danielle Cunha de
Integrado
ao
Souza Pereira
Ensino Médio em
Regime
de
Alternância

danielle.pereira@ifrr.edu.br
cctecalt.amajari@ifrr.edu.br
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Campus Novo Paraíso
Campus Novo Paraíso
Setor

CONTATOS

Servidor responsável

Departamento
de Edileusa dos Santos
Ensino do Novo
Paraíso.

Coordenação
de Jelson
Registro Estudantil Oliveira
(CORES)
Coordenação
do Brainer
Curso Técnico em Santos
Agroindústria
Integrado ao Ensino
Médio

de

William

Coordenação
do Admilson
Curso Técnico em Santos
Agropecuária
Integrado ao Ensino
Médio

Alves

E-mail
edileusa.santos@ifrr.edu.br
ensino.cnp@ifrr.edu.br

Sousa jelson.oliveira@ifrr.edu.br
registroescolar.cnp@ifrr.edu
.br
dos brainer.santos@ifrr.edu.br
cctai.cnp@ifrr.edu.br

dos admilson.santos@ifrr.edu.br
cciem.cnp@ifrr.edu.br

Coordenação
do Cassiano
Henrique cassiano.ramos@ifrr.edu.br
Curso Técnico em Monteiro Correa Ramos cciem.cnp@ifrr.edu.br
Aquicultura
Integrado ao Ensino
Médio
Coordenação
do Cleia Gomes Vieira e cleia.medeiros@ifrr.edu.br
Curso
Superior Silva Medeiros
agronomia.cnp@ifrr.edu.br
Bacharelado
em
Agronomia
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9. APOIO PEDAGÓGICO, SOCIAL E PSICOLÓGICO
DISPONIBILIZADO PELO IFRR
Além dos contatos dos Coordenadores de Curso e Diretores de Ensino disponibilizados no
tópico anterior, os estudantes podem contar com apoio pedagógico, serviço social e psicológico
mesmo em atividades pedagógicas não presenciais.
Os Setores Pedagógicos assessoram a instituição para que esta desenvolva a articulação dos
processos de ensino-aprendizagem, além de propor e acompanhar o desenvolvimento de projetos
para permanência e êxito dos estudantes.
Desta forma, dentre as atribuições do Serviço Pedagógico podemos destacar o
acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes sugerindo a adoção de
procedimentos para superação das dificuldades identificadas; esclarecimentos quanto aos direitos e
deveres estudantis; atendimentos aos pais e/ou responsáveis e orientações à família ou estudante em
relação ao desempenho acadêmico, assessoramento pedagógico aos professores

Os contatos dos Setores Pedagógicos dos Campi seguem abaixo:
CONTATOS
CAMPUS

RESPONSÁVEL
E-MAIL

TELEFONE

Amajari

Maria Aparecida Xavier
Silva

coped.amajari@ifrr.edu.br

Boa Vista

Larissa Jussara Leite de
Brito Sombra

dape@ifrr.edu.br

Boa Vista Zona
Oeste

Joziane Lucas Gomes

codaea.cbvzo@ifrr.edu.br

Bonfim

Holtton Bruno Schuertz
Alves

holtton.alves@ifrr.edu.br

-

Novo Paraíso

Juliana K. Dantas Rocha

pedagogia.cnp@ifrr.edu.br

-

(95) 3194-2720

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Roraima

19

Os contatos das Coordenações de Assistência
abaixo:

Estudantil dos Campi seguem

CONTATOS
CAMPUS

RESPONSÁVEL
E-MAIL

TELEFONE

Amajari

Francisco do Nascimento
Moura

caes.amajari@ifrr.edu.br

(95)98104-6627
(Ligação e
Whatsapp)

Boa Vista

Michele Fabricio de Souza

caes.bv@ifrr.edu.br

(95) 3621-8000

Boa Vista
Zona Oeste

Joziane Lucas Gomes

codaea.cbvzo@ifrr.edu.br

(95) 3194-2720

Bonfim

Larissa Oliveira Lira

larissa.lira@ifrr.edu.br

Novo Paraíso

Claudina Miranda e Silva

caes.cnp@ifrr.edu.br

(95) 3532-4106
(Ligação e
Whatsapp)

Os serviços sociais atuam nos campi fazendo o levantamento, acolhimento
e encaminhamento de demandas sociais relacionadas aos estudantes
regularmente matriculados no IFRR, visando garantir a equidade no acesso e a
permanência dos mesmos. Este serviço também atua garantindo a execução dos
editais direcionados aos estudantes em situação de vulnerabilidade social. Por
meio destes, os estudantes podem concorrer a bolsas e auxílios disponibilizados
através editais de programas e projetos da assistência estudantil, que visam
reduzir os efeitos da desigualdade, com consequente melhoria do desempenho
acadêmico, acesso, permanência e êxito dos estudantes. Integram o Rol dos
auxílios: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), projeto alunos
conectados, dentre outros. Portanto, se você é estudante, regularmente
matriculado no IFRR e possui prioritariamente, renda familiar per capita de até
um salário mínimo e meio conforme legislação vigente, fique ligado na página no
IFRR <https://www.ifrr.edu.br/>, ou entre em contato com o setor de assistência
estudantil do seu Campus.
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Os atendimentos psicológicos também estão sendo realizados a todos os
estudantes do IFRR por meio do Acolhimento Psicológico Online, realizado
pelos profissionais de psicologia, visando oferecer estratégias de manejo ao
estresse e ansiedade, reduzindo assim agravos psíquicos de estudantes,
servidores e terceirizados da Instituição. Este atendimento acontece
prioritariamente por meio da plataforma de interação Google Meet, dentre
outros. E pode ser solicitado através do preenchimento de formulário online
disponível no link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe95_J84hX2X1Jv8H3mlyK1B4m
ca5s9wGD1hCnEsxxVofc2oQ/viewform?vc=0&c=0&w=1.

Segue abaixo o cronograma de atendimento e os respectivos
profissionais:
Dias/ Turnos

Profissionais

Terça feira/Tarde

Alizane Ramalho

Quarta feira/Manhã

Gleiciane Machado

Quarta feira/Tarde

Wilma Moraes

Quinta feira/Tarde

Larissa Lira

O campus Boa Vista, buscando minimizar os impactos que a pandemia tem
causado na vida social e psicológica dos alunos e servidores, foi disponibilizado
um email para contato direto com os profissionais da Coordenação de
Assistência ao Estudante, onde pode ser agendado os atendimentos direto com
cada profissional do serviço social e psicologia do campus. Os atendimentos, são
feitos preferencialmente de forma online, mas havendo necessidade tem a
possibilidade de ser realizado presencialmente. Os atendimentos podem ser
solicitados através do email: atendimentocaes@ifrr.edu.br.
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10. SAIBA COMO SE PREVENIR CONTRA O NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Para evitar a propagação da COVID-19, faça
o seguinte:
Lave suas mãos com frequência. Use sabão e água
ou álcool em gel. 18
Mantenha uma distância segura de pessoas que
estiverem tossindo ou espirrando.

Use máscara quando não for possível manter o
distanciamento físico.

Não toque nos olhos, no nariz ou na boca.

Cubra seu nariz e boca com o braço dobrado ou
um lenço ao tossir ou expirar.

Fique em casa se você se sentir indisposto.

Procure atendimento médico se tiver febre, tosse
e dificuldade para respirar.

Ligue com antecedência para o plano ou órgão de
saúde e peça direcionamento à unidade mais
adequada. Isso protege você e evita a propagação
de vírus e outras infecções.
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Máscaras
Quem usa máscara pode ajudar a prevenir a
propagação do vírus para outras pessoas.
Isoladamente, as máscaras não são uma proteção
contra a COVID-19, e o uso delas deve ser
combinado com o distanciamento físico e a
limpeza das mãos. Siga as orientações da
autoridade local de saúde.

Elaboração: comissão responsável por realizar acompanhamento, discussão e alinhamento das
ações das Atividades não Presenciais no âmbito do IFRR
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