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COMUNICADO Nº 01  
Diretoria de Ensino do Campus Manaus Centro 

 

 
Prezados Professores, 
 
Considerando a PORTARIA Nº 19 - PROEN, DE 01 DE ABRIL DE 2020, que 

estabelece em seu Art. 2º, Parágrafo Único, Inciso I, para o período de 02 a 23 de 

abril: “suspender as horas em sala de aula (presencial e virtual), o atendimento, 

acompanhamento, avaliação e orientação de discentes quanto às atividades de 

ensino”, no campus Manaus Centro e possibilita as demais atividades remotas, 

detalhadas nos incisos de II ao V.  

Considerando o Comunicado da Diretoria Geral do Campus Manaus Centro, em 

seu item 3.4, que determina que a DIREN, juntamente com os Departamentos de 

Ensino, elabore planejamento de ações para serem desenvolvidas pelos docentes 

durante esse período de suspensão, visando o redimensionamento da carga horaria, 

a Diretoria de Ensino comunica:  

 

1. Que os Departamentos, através de suas Coordenações de Curso, orientem 

os professores quanto a manutenção das atividades de planejamento das 

aulas, inclusive o planejamento das reposições de aulas, elaboração de 

material, priorizando a preparação para aulas remotas e as outras atividades 

que correspondam a organização, apoio e gestão do ensino, que deverão ser 

contabilizadas como carga horária trabalhada;  

2. Que os professores mantenham suas participações em comissões para 

revisão de projetos pedagógicos de cursos, criação de regulamentos, 

instruções normativas, atividades dos núcleos docentes estruturantes e 

colegiados de cursos, e outras, desde que realizadas via internet, conforme 

agenda/planejamento de cada departamento, que deverão ser contabilizadas 

como carga horária trabalhada;   

3. Quanto a formação docente em serviço, que serão realizadas via internet, os 

departamentos, juntamente com suas coordenações de cursos oferecerão, de 

acordo com seus levantamentos internos, opções como: cursos, workshop, 

palestras, e outros, que deverão ser contabilizadas como carga horária 

trabalhada; 

4. Ainda sobre a formação docente em serviço, serão ofertados no período de 

20 a 24 de abril, o Minicurso SIGA-A, a ser ministrado pela equipe do 

Departamento de Tecnologia da Informação do campus Manaus Centro e o 

Curso Recursos Educacionais Abertos – EAD, tendo como formadoras a profª 
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Tânia Midian e a Pedagoga Rosangela da Silva. Ambos deverão ser 

contabilizados como carga horária trabalhada. 

 

Para participar do Minicurso SIGA-A, acessar o link https://bit.ly/TutoMoodle, que lhe 

direcionará ao tutorial de login, auto cadastro e navegação no curso. Este Minicurso 

tem como objetivo orientar os professores do campus Manaus Centro no uso das 

ferramentas disponibilizadas no sistema SIGA-A. O uso do email institucional é 

obrigatório, e caso alguém tenha perdido o acesso, entrar em contato o mais rápido 

possível, por meio do suporteti.cmc@ifam.edu.br. 

 

O Curso de Recursos Educacionais Abertos tem como finalidade a formação de 

multiplicadores no campus Manaus Centro, e para tal, foi solicitado aos 

Departamentos de Ensino a indicação dos participantes. 

 

Salientamos que essas orientações não se esgotam em si, visto que acreditamos 

que cada professor tem buscado sua própria formação de acordo com seu interesse 

e necessidade, e conforme orientado na PORTARIA Nº 19 - PROEN, DE 01 DE 

ABRIL DE 2020, em seu §1º, Art. 3º : “Todas as atividades docentes realizadas, no 

período de 18 de março a 23 de abril de 2020, que estejam evidenciadas e validadas 

pela gestão do campus deverão estar registradas no Plano Individual de Atividade 

docente e Relatório Individual de Atividade Docente (PIT/RIT)”. 

 

Neste momento não queremos e não podemos deixar ninguém a margem do 

Processo; vivenciamos uma realidade que extrapola nossa compreensão, mas com 

o apoio e o empenho de todos, venceremos Juntos esta situação. Bom trabalho! 

 

 

Manaus, 17 de abril de 2020 

 

 
Kátia Maria Guimarães Costa 

Diretora de Ensino 

Matrícula 1210354  
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