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“O futuro tem muitos nomes:  

para os fracos, ele é inatingível;  

para os temerosos, ele é desconhecido;  

para os corajosos, ele é uma chance. ” 

                                     Victor Hugo 

 

 
 
Olá Estudante! 
 

 

  

É nov@ na Educação a Distância e está folheando este manual em busca de orientações que 

te ajudem a se familiarizar com a dinâmica desta modalidade? Se sua resposta for sim, 

ficamos felizes em dizer que você procurou no lugar certo! 

 

Este manual chega às mãos de estudantes de cursos ofertados na modalidade a distância 

pelo IFPE com o objetivo de apresentar à comunidade acadêmica a instituição da qual passa 

a fazer parte, bem como particularidades da modalidade. 

 

A proposta, aqui, é conhecer como funcionam as aulas, quais os papéis desempenhados 

pelo professor, pelo tutor presencial e pelo tutor a distância, como ter acesso à biblioteca… 

A lista é grande, mas o esforço aqui foi todo voltado para que você possa ter o máximo de 

certeza a respeito de todo o cuidado com que o IFPE zela pelo estudante da Educação a 

Distância. 

 

Durante todo o curso que está começando agora, as informações que você vai encontrar 

aqui serão muito importantes. Consulte e fique à vontade para entrar em contato conosco. 

 

Desejamos que sua caminhada na Educação a Distância do IFPE seja enriquecedora. 

 

Seja bem-vind@! 
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Missão, Visão e Valores do IFPE 
 

Missão  

“Promover a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, com base no princípio da indissociabilidade das ações de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, comprometida com uma prática cidadã e inclusiva, de modo a contribuir para a 

formação integral do ser humano e o desenvolvimento sustentável da sociedade. ” 

 

Visão  

“Ser reconhecido como uma instituição comprometida com uma prática cidadã e inclusiva 

na formação humana, promotora de transformação social e alinhada, até 2026, com o 

desenvolvimento institucional e com os seus valores de Inclusão, Sustentabilidade, 

Integridade, Gestão Democrática e Governança Pública, assumidos como um compromisso 

do IFPE com a comunidade acadêmica e a sociedade. ” 

 

Valores 

Inclusão: é a prática do respeito à diversidade, à pluralidade e às diferenças. Representa o 

que é diverso e múltiplo; 

Sustentabilidade: é o desenvolvimento que atende ao presente sem comprometer a 

possibilidade das futuras gerações, primando, em suas três dimensões, pela integração 

econômica, social e ambiental, por meios de programas e políticas centrados nas questões 

sociais e, particularmente, nos sistemas de proteção e justiça social; 

Integridade: é o comprometimento e o apoio da alta administração e de todos os servidores 

para que se possa garantir que a instituição preste serviços de forma eficiente, eficaz e de 

qualidade à sociedade, permitindo o adequado gerenciamento das estratégias de 

monitoramento para prevenir, detectar e punir atos de corrupção e desvios de conduta; 

Gestão democrática: é a forma de gerir a instituição de maneira que possibilite a 

participação, a transparência, a democracia, o respeito às pessoas, a pluralidade, a inclusão 

e a diversidade, permanentemente alinhados à Constituição Federal de 1988, que aponta a 

gestão democrática como um dos princípios para a educação brasileira; e 

Governança Pública: significa um compromisso com os mecanismos de liderança, 

estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com 

vistas à condução das políticas institucionais direcionadas à prestação de serviços de 

interesse da sociedade e à geração de valor público. 
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Um pouco da história  
da Educação a Distância no IFPE 
 

Assim como o giz e o quadro-negro foram ferramentas que possibilitaram a aprendizagem 

durante décadas, o computador e a internet hoje atuam não apenas como canais de 

comunicação, mas também como importantes instrumentos que auxiliam a aprendizagem 

e a construção coletiva do conhecimento. E é por isso que o IFPE aposta também na 

capilaridade da Educação a Distância (EaD) como mais uma forma de proporcionar 

qualificação para quem busca conhecimento. 

 

Em outubro de 2007, o então Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco 

(Cefet-PE) começou a ofertar seus primeiros cursos na modalidade: às graduações em 

Licenciatura em Matemática e Tecnologia em Gestão Ambiental iniciaram suas aulas 

através do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), criado pelo Ministério da 

Educação (MEC) a fim de fomentar nas instituições públicas federais e estaduais de ensino 

a oferta de cursos superiores na modalidade a distância. 

 

Em dezembro daquele ano, o MEC criou também o programa Escola Técnica Aberta do 

Brasil (eTec Brasil), com o objetivo de expandir e democratizar a oferta de cursos técnicos 

de nível médio, especialmente no interior do país e na periferia das áreas metropolitanas. 

Foi a partir desta possibilidade que, dois anos depois, o IFPE passou a ofertar também 

quatro cursos técnicos a distância: Manutenção e Suporte em Informática, Sistemas de 

Energia Renovável, Manutenção Automotiva Veicular e Informática para Internet. 

 

De lá para cá, mais cursos se juntaram aos que já eram oferecidos: os cursos técnicos em 

Alimentação Escolar e Infraestrutura Escolar, do Profuncionário, a graduação em 

Licenciatura em Geografia e as especializações em Gestão Pública- EGP, em Ensino da 

Matemática para o Ensino Médio - EEM, em Ensino das Ciências nos Finais do Ensino 

Fundamental – C10 e em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica - DocentEPT 

e em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica - EPCT também 

passaram a ser ofertados na modalidade pelo IFPE. 

 

Atualmente, os cursos ofertados pelo IFPE contam com os polos nas cidades de Águas Belas, 

Carpina, Gravatá, Limoeiro, Palmares, Pesqueira, Recife, Santa Cruz do Capibaribe, Santana 

do Ipanema/AL, Sertânia e Surubim. Além de serem os locais de realização dos encontros 

presenciais, os polos também contam com acervo bibliográfico referentes aos cursos 

ofertados em cada polo. 

 

Com encontros presenciais semanais ocorrendo nos polos, os estudantes ainda têm a 

possibilidade de participar de aulas práticas em laboratórios, visitas técnicas e avaliações, 

além de contarem com o auxílio dos tutores presenciais. Contando com o apoio de 
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professores-formadores e tutores a distância, o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

funciona como uma sala de aula para o estudante desta modalidade: eles assistem 

videoaulas (assíncronas), visualizam conteúdos pedagógico, participam de chats, fóruns e 

videoaulas síncronas - tudo para garantir uma aprendizagem completa e participativa. 

 

No site https://www.ifpe.edu.br/campus/ead, é possível conferir a localização de todos os 

polos de apoio presencial nos quais são ofertados os cursos na modalidade EaD. 

 

 

A Organização do Sistema de EaD do IFPE  
 

Depois de um processo seletivo, vem a alegria de reconhecer o próprio nome entre os 

aprovados que irão compor novas turmas de cursos técnicos, superiores ou de pós-

graduação. Da mesma maneira que acontece na modalidade presencial, você passa a fazer 

parte de uma instituição - o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco (IFPE). 

 

O IFPE conta com uma Diretoria de Educação a Distância (DEaD), que por sua vez tem em 

seu corpo uma Divisão de Ensino e uma Divisão de Administração e Planejamento. 

Articulados, todos os setores da Diretoria atuam colaborativamente para que os estudantes 

da modalidade possam contar com a estrutura necessária para que tudo ocorra da melhor 

maneira possível: profissionais atuando em áreas do Controle Acadêmico, Transporte, 

Biblioteca, Ouvidoria, Coordenações de Curso, entre tantos outros setores, garantem a 

articulação necessária para o bom andamento dos cursos. 

 

E agora que você faz parte do corpo discente da Educação a Distância do IFPE, é importante 

que saiba com quem terá contato no decorrer do curso. Enquanto na modalidade presencial 

o estudante contará com a figura do professor em sala de aula, na Educação a Distância 

haverá também o acompanhamento conjunto de outros profissionais. São eles: 

 
● Professores Formadores: Planejam e gerenciam todo o processo de 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos componentes curriculares que são 

responsáveis e contam com o apoio do Tutor a Distância. 
● Tutor a Distância: Orienta e acompanha as atividades programadas no ambiente 

virtual, respondendo às dúvidas dos alunos e corrigindo as tarefas. Pode também, sob a 

orientação do professor formador, realizar os encontros presenciais.  
● Tutor Presencial: Atua no polo de educação a distância. Está presente nos encontros 

presenciais e é a pessoa que vai fazer a ponte entre o estudante e a instituição. 
● Coordenador de Polo: Gestor do polo, que direciona estudantes para a realização 

de atividades pertinentes à instituição. 
● Coordenação de curso: Administra questões pedagógicas do curso, orientando 

professores formadores e demais profissionais envolvidos. 
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Onde você está? 
 

A Educação a Distância se faz muito mais próxima dos estudantes do que se pensa. Se na 

modalidade presencial sua preocupação é seguir para a instituição na qual estuda, você vai 

se deparar com uma realidade diferente com a EaD. Então, fique ligad@: 

 

Polo de educação a distância: é o local onde acontecem os encontros presenciais e as 

avaliações, além de ser uma espécie de ponto de apoio e de encontros dos estudantes. 

Os polos de EaD do IFPE estão localizados em escolas públicas municipais e/ou estaduais, 

porém sua gestão é de responsabilidade do/a coordenador/a do polo. 

 
 

POLO COORDENADOR/A ENDEREÇO CONTATO 

Águas 

Belas 

Profa. Ana 

Esmeralda E. 

Wanderley 

Escola Estadual João 

Rodrigues Cardoso 

3ª Travessa da Av. Cel. 

Alfredo Duarte, s/n.  

polo.aguas.belas@ead.ifpe. 

edu.br 

Carpina 

Prof. Manoel 

Terêncio dos 

Santos 

Escola José de Lima Júnior 

Av. Agamenon Magalhães, 

s/n. Bairro São José. 

polo.carpina@ead.ifpe.edu.br 

Gravatá 
Prof. Dayvesson 

Deleon B. da Silva 

Escola Devaldo Borges 

 Av. Joaquim Didier, 153, 

Centro. 

polo.gravata@ead.ifpe.edu.br 

Limoeiro 

Profa. Flávia 

Queiroz Barros de 

Oliveira 

Escola Municipal Prof. 

Antônio de Souza Vilaça 

Centro Social Urbano. 

Rua São Vicente Férrer, 97, 

Juá. 

uablimoeiro.pe@gmail.com 

polo.limoeiro.pe@ead.ifpe.edu

.br 

Palmares 
Profa. Macir 

Reinaldo da Silva. 

Escola Maquinista Amaro 

Monteiro.  

Rua Treze de Maio, s/n. 

polopalmares@gmail.com 

Pesqueira 

Profa. Agueda 

Rosane M. R. 

Barros 

Rua Anísia Galvão, 36. 

Centro  

polo.pesqueira@ead.ifpe.edu.

br 

Santana do 

Ipanema 

(AL) 

Profa. Maria 

Luciana Alves da 

Silva 

Escola Municipal Senhora 

Santana 

Rua Alto da Boa Vista, s/n. 

Maniçoba 

polo.santana.ipanema@ead. 

ifpe.edu.br 

Santa Cruz 

do 

Capibaribe 

Prof. José Wantuir 

Queiroz de 

Almeida 

Escola Padre Zuzinha 

Av. 29 de Dezembro, 258, 

Centro 

polo.santa.cruz.capibaribe@ 

ead.ifpe.edu.br 

 

 

mailto:polo.aguas.belas@ead.ifpe
mailto:polo.santana.ipanema@ead
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Sede da Diretoria de Educação a Distância - DEaD: é o local onde ficam reunidas as 

Coordenações de Curso, de Biblioteca, de Controle Acadêmico. Outros setores que dão 

suporte ao funcionamento e andamento das atividades relacionadas à modalidade no IFPE, 

bem como a própria Direção Geral, também ficam localizadas na sede. 

 

 

Acesso ao Q-acadêmico 

 

O Q-Acadêmico é o sistema através do qual o estudante poderá ter acesso a seus dados 

cadastrais, realizar matrículas, consultar notas, coeficiente de rendimento e histórico 

escolar, conferir horários e acessar as bibliotecas virtuais. Para logar no Q-Acadêmico, basta 

ao estudante acessar https://qacademico.ifpe.edu.br/ e inserir login (nº de matrícula) e 

senha.  

Para o primeiro acesso o aluno deve clicar em “Primeiro acesso e recuperação de senha” 

e criar uma senha personalizada. Video instrucional no YouTube 

 

 

E-mail Institucional Estudantil 

 

Para criar o E-mail Institucional Estudantil acesse: https://meuemail.ifpe.edu.br/ clicando 

na opção “Solicitar meu e-mail” 

Para criar seu e-mail institucional o estudante precisará da matrícula e sua senha do Q-

acadêmico.  Vídeo instrucional no YouTube 

O sistema enviará para seu e-mail pessoal informações sobre a criação do e-mail 

institucional estudantil.   

 

 

Acesso IFPE 

 

A plataforma ACESSO IFPE  promove o acesso a diversos serviços como o  Ambiente Virtual 

de Ensino e Aprendizagem do IFPE e o Portal de Periódico CAPES, dentre outros. Manual de 

Cadastro. 

 

 

Concluído os passos anteriores, vamos conhecer como será sua sala de aula? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://qacademico.ifpe.edu.br/
https://www.youtube.com/watch?v=in24OC-inBc
https://meuemail.ifpe.edu.br/
https://www.youtube.com/watch?v=qUjRTg0U0Qs
https://acesso.ifpe.edu.br/auth/
https://wiki.ifpe.edu.br/books/ti---an%C3%A1lise-e-desenvolvimento-de-sistemas/page/manual-do-acessoifpe-para-estudantes
https://wiki.ifpe.edu.br/books/ti---an%C3%A1lise-e-desenvolvimento-de-sistemas/page/manual-do-acessoifpe-para-estudantes
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Conhecendo o Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem 
 

O Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) é a sala de aula do estudante da 

Educação a Distância. É lá onde é possível encontrar as videoaulas e os conteúdos das 

disciplinas, participar de fóruns, tirar dúvidas com os tutores, encaminhar mensagens, 

interagir com os companheiros de curso. Quer dar uma conferida? 

 

Você tem dois caminhos, é só escolher um deles! 

 
● No portal IFPE (https://www.ifpe.edu.br/), clicar no Campus EaD e, em seguida, 

clicar em Ambientes Virtuais; ou 
● Inserindo direto na barra de endereços do seu navegador o endereço: 

https://avea.ead.ifpe.edu.br/ 

 

Para acessar o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem, será necessário ao estudante 

inserir um login (CPF – apenas números)  

 
 

Estágio 
 

O Estágio Curricular Supervisionado é obrigatório para licenciaturas e tem o objetivo de 

propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem do licenciado. Deve ser 

planejado, executado, acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos, 

programas, calendário acadêmico e horário de aula, sendo assim um instrumento de 

integração, treinamento prático e aperfeiçoamento técnico-cultural. Além da Lei 11.788, de 

25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, a comunidade 

acadêmica da Educação a Distância do IFPE também pode consultar o regimento interno de 

estágio. 

 

Para que o estudante inicie suas atividades de estágio supervisionado, o mesmo deverá 

estar cursando a disciplina de estágio e seguir as orientações do professor. 

 
 

Biblioteca 
 

Os livros fazem parte da vida estudantil. Seja no formato físico ou digital, o acervo 

bibliográfico é um dos componentes que ajudam a enriquecer o processo de aprendizado. 

 

https://www.ifpe.edu.br/
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Nos polos de apoio presencial, o estudante pode ter acesso ao acervo bibliográfico 

disponibilizado pelo IFPE, utilizando as bibliotecas setoriais, localizadas nos polos. Cada uma 

delas tem um horário de funcionamento específico e oferece, basicamente, os serviços de 

empréstimo domiciliar, além das Bibliotecas Virtuais. 

 

Já a Biblioteca Central fica localizada na sede da Diretoria de Educação a Distância do IFPE, 

situada no prédio anexo da Sudene, no Recife, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h 

às 12h e das 13h às 17h. Nela, é possível contar com serviços de empréstimo domiciliar, 

catalogação na fonte, auxílio em normalização de trabalhos acadêmicos, catálogo online e 

bibliotecas virtuais. 

 

As bibliotecas virtuais disponibilizadas pelo IFPE podem ser acessadas em qualquer lugar e 

por meio de computadores, tablets e smartphones.  São elas: BV Pearson 

(https://plataforma.bvirtual.com.br/); Portal de Periódicos Capes (https://www-periodicos-

capes-gov-br.ez360.periodicos.capes.gov.br/index.php?) e a plataforma de normas 

técnicas  GEDWeb (https://www.gedweb.com.br/home/). O manual de acesso e uso destas 

bibliotecas está disponível na sala da biblioteca no Ambiente Virtual.  

 

 

EIEC 
 

Os Estudos Integrados para o Enriquecimento Curricular (EIEC) envolvem as áreas de ensino, 

pesquisa e extensão, e deverão ser desenvolvidos pelos licenciandos ao longo de sua 

formação. 

 

São atividades que visam complementar a prática profissional e o Estágio Supervisionado 

de Ensino, através de: uma publicação ou apresentação de trabalhos em Congressos, 

Seminários, Encontros e/ou outras atividades consideradas relevantes pela Coordenação 

do Curso, conforme Resolução CNE/CP nº 02/2002 que estão regulamentadas através da 

Resolução do CONSUP IFPE nº 79/2011 e seu anexo. 

 

O licenciando deverá cumprir, no mínimo, 200 (duzentas) horas em outras formas de 

atividades consideradas como Estudos Integradores para Enriquecimento Curricular, nos 

termos da Resolução CNE/CP nº 02/2015. 

Para a solicitação da contabilização das atividades: aacc@ead.ifpe.edu.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/
https://www-periodicos-capes-gov-br.ez360.periodicos.capes.gov.br/index.php
https://www-periodicos-capes-gov-br.ez360.periodicos.capes.gov.br/index.php
https://www.gedweb.com.br/home/
mailto:aacc@ead.ifpe.edu.br
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Organização Acadêmica Institucional - OAI  

 

A Organização Acadêmica Institucional é um marco legal que norteia as orientações e 

tomadas de decisão pertinentes a vida Acadêmica, dando base às ações de todos os 

segmentos envolvidos no processo educativo, visando o fortalecimento da identidade da 

Instituição.  

 

Construído de forma participativa e coletiva, tem como objetivo definir diretrizes para 

orientar e organizar a vida acadêmica dos Campi e EaD deste IFPE, em observância aos 

princípios comuns, advindos do Projeto Político Pedagógico Institucional, respeitando, 

assim, as diversidades e especificidades, que singularizam o todo deste Instituto, 

conferindo-lhe uma sólida identidade, enquanto Instituição Educacional Pública 

Para conferir o documento acesse  aqui. 

 

 

Do Período Letivo 
 

Os cursos e programas a distância são projetados com a mesma duração definida para os 

cursos na modalidade presencial. 

 

Em cada período letivo, o estudante terá que disponibilizar, no mínimo, 20 (vinte) horas 

semanais, para desenvolver as atividades propostas no curso, utilizando as tecnologias de 

informação e comunicação definidas no Plano de Curso. 

 

O aluno deverá comparecer ao Polo em que está matriculado para desenvolver as 

atividades presenciais, conforme Calendário Acadêmico previamente estabelecido. 

 

 

Calendário Acadêmico 
 

Apresenta todos os eventos da EaD para o semestre letivo. No calendário o estudante 

encontra as datas de atividades como: início e término do semestre letivo, período de 

avaliações, de lançamento de notas, de trancamento e reintegração, feriados e etc.  

 

 

 

 

 

https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/ensino/documentos-norteadores/organizacao-academica.pdf/view
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Contatos 
 

SETOR E-MAIL 

Direção Geral direcaogeral@ead.ifpe.edu.br 

Coordenação Geral da UAB coord.geral.uab@ead.ifpe.edu.br 

Assessoria Pedagógica aspe@ead.ifpe.edu.br 

Coordenação de Licenciatura em Matemática coord.lic.mat@ead.ifpe.edu.br 

Coordenação de Licenciatura em Geografia coord.lic.geo@ead.ifpe.edu.br 

Coordenação de Tecnologia em Gestão 

Ambiental 
coord.ga@ead.ifpe.edu.br 

Coordenação de Especialização em Docência 

para a Educação Profissional e Tecnológica 
coord.esp.ept@ead.ifpe.edu.br 

Coordenação de Pesquisa e Extensão cpex@ead.ifpe.edu.br 

Coordenação de Controle e Gestão Acadêmica cgca@ead.ifpe.edu.br 

Coordenação de Biblioteca biblioteca@ead.ifpe.edu.br 

Coordenação de Tecnologia da Informação cti@ead.ifpe.edu.br 

Suporte Técnico  suporte@ead.ifpe.edu.br 

Setor de Estágio estagio@ead.ifpe.edu.br 

Ouvidoria ouvidoria@ead.ifpe.edu.br 

 

 

Conheça melhor seu curso 
 
Na página do IFPE o aluno pode acessar todas as informações sobre seu curso, como perfil 

profissional, matriz curricular, PPC e a estrutura administrativa. Para acessar as informações 

click no link do curso: 

 

Licenciatura em Matemática 

Licenciatura em Geografia 

Especialização em Docência em Educação Profissional e Tecnológica 

https://www.ifpe.edu.br/campus/ead/cursos/superiores/licenciaturas/matematica
https://www.ifpe.edu.br/campus/ead/cursos/superiores/licenciaturas/geografia
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Fique Ligad@! 
 

Da mesma maneira que acontece na modalidade presencial, é importante ficar atento às 

recomendações que vão permear sua vida acadêmica na modalidade a distância. Por isso, 

saiba de que se trata e como proceder quando algum dos assuntos abaixo for do seu 

interesse: 

 

Matrícula: acontece exclusivamente via web, através do sistema Q-Acadêmico, e deve ser 

realizada em datas previstas em Calendário Acadêmico. 

 

Matrícula-vínculo: garante o vínculo do estudante com a instituição. 

 

Trancamento de matrícula: pode ser solicitado através de requerimento, em prazo 

estipulado no calendário acadêmico. 

 

Transferência (de outra instituição federal para o IFPE; da modalidade presencial para a EaD; 

ou de um polo para outro): pode ser solicitado através de requerimento em prazo estipulado 

no calendário acadêmico. 

 

Prazo para integralização de curso: é o prazo total que o estudante tem para concluir o curso 

no qual está matriculado. Existe um prazo mínimo e um prazo máximo para cada curso ser 

concluído. 

 

Reintegração: pode ser solicitada pelos estudantes que se evadiram dos seus respectivos 

cursos. Deve ser solicitado através de requerimento em prazo estipulado no calendário 

acadêmico. 
 

 

 

 

Siga a EaD/IFPE no Instagram  
 

 

 

https://instagram.com/ifpe_ead?igshid=YmMyMTA2M2Y=

