
InterAção IFPE 

 

Perguntas realizadas no chat do evento e respondidas posteriormente 

por gestores das áreas 

 

Haverá pagamento do Bolsa Permanência até o fim do ano? 

 

Sim. Até quando forem pagas as 10 parcelas previstas no edital. Por 

ano, há dois editais do Bolsa Permanência. Neste ano não haverá 

seleção para um segundo edital, mas os pagamentos serão mantidos 

e continuaremos com a seleção do Benefício Eventual, desta vez com 

um novo edital que prevê mais que uma parcela. 

 
Ainda haverá entrega de cestas básicas? 

 
Sim, mas depende do quantitativo de cada campus até atingirmos o 

limite do que foi licitado. Há campus que já entregaram todas as 

cestas. Outros ainda não. O estudante deve procurar o setor de 

assistência ao estudante do campus onde estuda. 

 

As disciplinas técnicas que necessitam de aulas presenciais, 
que só retornarão com a normalização desse cenário, serão 

pagas juntamente com as outras cadeiras técnicas de 2021.1? 

 

Haverá uma readequação curricular, que seguirá todas as legislações 

e normas vigentes, a exemplo dos protocolos de segurança 

elaborados pelo IFPE, Governo do Estado e município onde se localiza 
o campus no qual ocorrerão as atividades. 

 

Os estudantes poderão cursar todas as disciplinas ou haverá 

uma quantidade limitada de disciplinas ofertadas? 

 

Os estudantes poderão optar pelas disciplinas que serão ofertadas no 
período 2020.1 

 

Quando será divulgado o calendário acadêmico? 

 

O calendário acadêmico será divulgado por cada Campus, de acordo 

com a organização e cronograma para a retomada das atividades de 

ensino de forma remota, que se inicia no dia 17 de agosto. 



Os professores das disciplinas remotas serão os mesmos das 

aulas presenciais? Os horários serão mantidos ou haverá 

alteração? 

 
Haverá uma reorganização curricular e cada curso e até cada campus 

vai readequar sua oferta. 

 

Foi falado que será possível modificar a matrícula e incluir 

mais disciplinas. Então não haverá limites de disciplinas a 
serem cursadas? 

 

A escolha será do discente, mediante oferta do curso 

 

A carga horaria das disciplinas remotas será a mesma das 

disciplinas presenciais? 

 

Haverá uma readequação da carga horária, que contará com 

atividades síncronas e assíncronas, ou seja atividades em tempo real, 

como as conferências virtuais, e atividades que não exigem que 

professores e estudantes estejam conectados ao mesmo tempo. 

 

As aulas remotas serão obrigatórias ou facultativas? 

 

Uma vez que o estudante esteja cursando a disciplina, elas são 

obrigatórias. 

 

O cronograma/calendário das atividades de pesquisa (médio e 
superior) serão alterados? O novo ano inicia agora, em agosto 

de 2020? 

 

A princípio não. Estamos trabalhando com os cronogramas sem 

alterações para a execução dos planos de atividades, que vão de 

agosto/2020 a julho/2021. As alterações de cronograma do novo 

edital de IC&T (Edital no 02/2020/Propesq/IFPE) têm sido provocadas 

pelos atrasos do CNPq na divulgação do resultado final das bolsas 

financiadas pela agência. 



Os conteúdos cobrados no vestibular do ano que vem serão 

mais simples ou terão a mesma carga? 

 

O modelo da seleção que será realizada bem como a data do 
vestibular ainda estão sendo avaliados, levando em conta o contexto 

da pandemia. 

 

Qual o limite de alunos para cada cadeira remota? 
 

Esse limite será estabelecido de acordo com a organização de cada 

campus. 

 

Há previsão para autorização de defesa de tcc e colação de 

grau? 

 

Sim, uma regulamentação complementar que trata desses assuntos 

está sendo preparada. 

 

Os estudantes que desejam trocar de turno poderão fazê-lo? 
 

Mais uma vez essa é uma questão que fica a critério do campus. 

 

Os professores das disciplinas remotas serão os mesmos das 

disciplinas presenciais? 

 

Fica a cargo da organização colegiada de cada curso. 

 

Os horários das disciplinas remotas ficarão a critério dos 
professores ou vão seguir o do calendário? 

 

Esses horários serão estabelecidos por cada curso. 

 

As disciplinas remotas ocorrerão até o fim do distanciamento 

social? 

 
Sim. Ou a depender dos protocolos estabelecidos pelas autoridades 

sanitárias. 

 

Todas as disciplinas que pagávamos serão ofertadas? 
 

Sim, mas de acordo com a reformulação curricular de cada curso. 



Os concluintes poderão cursar todas as cadeiras que estavam 

cursando? 

 

Essa é uma questão que fica a critério do estudante e da oferta do 
curso. 

 

Os pedidos de dispensa de disciplina feitos antes da pandemia 

terão que ser realizados novamente? 
 

Sim. O estudante terá um período para readequação de sua vida 
acadêmica. 

 

Há previsão de data para a colação de grau dos alunos que 

finalizaram em 2019.2 e iriam colar grau no final de março? 

 

Essa é uma questão que será tratada por cada campus, de acordo 
com regulamentação complementar. 

 

Haverá o vestibular? 

 

Não haverá vestibular relativo ao semestre 2020.2. O modelo da 

próxima seleção está sendo discutido, em virtude da pandemia. 
Assim que todos os detalhes forem acertados, o IFPE divulgará as 

informações. 

 

As aulas remotas terão horário fixo e serão diárias? 

 

Cada campus adotará a estratégia que melhor contemple seus 
estudantes. Algumas atividades poderão ser realizadas no horário 

mais conveniente para o discente. Já as atividades síncronas, em 

tempo real, necessitam de um horário estabelecido. 

 

Notas, faltas e frequências registradas antes da pandemia 

serão consideradas? 

 
Sim. 

 

Haverá rematrícula? 

 

Não haverá matrícula no sentido convencional, mas sim uma 
readequação da matrícula. 



 

As aulas remotas serão realizadas por qual plataforma? 

 

Essas plataformas são escolhidas por cada campus e até por cada 
curso. 

 

Poderão ser realizadas trocas ou acréscimos de disciplinas no 

período 2020.1, ou os estudantes continuarão cursando as 
mesmas do período antes da pandemia? 

 

Os estudantes farão suas opções. 

 

O IFPE ofertará mais cursos FIC este ano ? 

 
É possível que recebamos novas demandas, no entanto, ainda não 

foram sinalizados novos cursos FIC, considerando que alguns pactua- 

dos através do Programa Novos Caminhos da SETEC/MEC ainda estão 

em andamento. 
 

No entanto, serão ofertados em breve novos cursos de Extensão, que 
são cursos de capacitação profissional com uma carga horária menor. 

Tais cursos serão na área de Empreendedorismo e serão oferecidos a 

partir de um novo acordo de cooperação com a SETEQ/Governo do 

Estado de Pernambuco. 


