
Nacional Ifes
30/01 Declaração de emergência em saúde pública. 18/03 Interrupção das atividades presenciais

11/03 Declaração de pandemia pela OMS. 07/05 Res. 01/2020 - APNPs

17/03 Portaria MEC nº 343, sobre a substituição das aulas presenciais. 27/05 Início das APNPs do Campus

01/04 Medida Provisória nº 934 normas excepcionais sobre o ano 

letivo da educação básica e do ensino superior.

01/06 Portaria 1182 – Auxílio Digital

03/04 a Portaria nº 376 sobre as aulas nos cursos de educação 

profissional técnica de nível médio.

23/06 Avaliação e Relatório das APNPs.

28/04 Parecer CNE/CP nº 5/2020 possibilidade de cômputo de 

atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga 

horária mínima anual.

14/07 Res. 25/2020 (altera 01/20); possibilita atividades 

práticas por APNPs, ampliar a CH sem ultrapassa a 

CH semanal; registros frequência, trancamento a 

qq tempo, uso de voz e imagem, plano mensal;
16/06 Portaria MEC nº 544 sobre a substituição das aulas presenciais 

por aulas em meios digitais.

04/09 Portaria 1631 do CEPE. Sobre encerramento do 

semestre letivo e início do próximo.

07/07 Parecer CNE/CP nº 11/2020 - Orientações Educacionais 

Nacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas 

Presenciais e Não Presenciais.

12/09 Término de 2020/1 – início de conselhos de classe 

e provas finais

03/08 a Portaria MEC nº 617 sobre as aulas nos cursos de educação 

profissional técnica de nível médio.

27/09 Res. 44/2020 – prorroga suspensão de atividades 

presenciais até 31/12/2020

18/08 Lei nº 14.040/2020, normas educacionais excepcionais a serem 

adotadas durante o estado de calamidade pública.

27/09 Res. 47/2020 estabeleceu 30 dias p entrega de 

atividades pendentes
Instruções Normativas Proen/Ifes: IN nº 04-2020 - Normas e orientações para encerramento e início do semestre, IN nº 03-2020 - Processos avaliativos 

das APNPs, IN nº 02-2020 - Substituição de práticas por APNPs, IN nº 01-2020 - Elaboração de materiais e tarefas para discentes com Necessidades 

Educacionais Específicas

https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_1_2020_-_Atividades_N%C3%A3o_Presenciais_-_Alterado_pela_CS_25_2020_CS_47_2020_e_CS_54_2020.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-934-de-1-de-abril-de-2020-250710591
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/5F74B99FD8D5D9DD972E057879AECD82?inline
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=66&data=06/04/2020
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14511-pcp005-20&category_slud=marco-2020-pdf&Itemid=30192
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_25_2020_-_Altera_Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_1_2020_-__Atividades_N%C3%A3o_Presenciais.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/BF443106977594BF9B7E4F32A4598931?inline
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=148391-pcp011-20&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-617-de-3-de-agosto-de-2020-270223844
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_44_2020_-_Suspens%C3%A3o_das_Atividades_Presenciais_at%C3%A9_31_12_2020.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.040-de-18-de-agosto-de-2020-272981525
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_47_2020_-_Altera_Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_1_2020_-_Atividades_Pedag%C3%B3gicas_N%C3%A3o_Presenciais.pdf
https://proen.ifes.edu.br/images/stories/INSTRU%C3%87%C3%83O_NORMATIVA_N%C2%BA_04-2020_DE_16_DE_OUTUBRO_DE_2020.pdf
https://proen.ifes.edu.br/images/stories/INSTRU%C3%87%C3%83O_NORMATIVA_N_03-2020_DE_24_DE_SETEMBRO_DE_2020.pdf
https://proen.ifes.edu.br/images/stories/INSTRU%C3%87%C3%83O_NORMATIVA_N%C2%BA_02-2020_DE_31_DE_JULHO_DE_2020.pdf
https://proen.ifes.edu.br/images/stories/INSTRU%C3%87%C3%83O_NORMATIVA_N_01-2020_DE_25_DE_MAIO_DE_2020.pdf

