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OFÍCIO CIRCULAR Nº 12/2020 - RTR-PROEN/RTR/IFMT

Cuiabá/MT , 12 de junho de 2020.    
Ao(À) Senhor(a)
Diretores de Ensino/Chefes de Departamento de Ensino
Assunto:  Orientação para uso dos sistemas acadêmicos durante a suspensão do calendário acadêmico 

Prezados Senhores,
Considerando a Instrução Normativa nº 003/2020;
Considerando a resolução Consup nº 19/2020
Considerando a Suspensão das atividades de ensino presencial no IFMT e a Suspensão do calendário
Acadêmico;
Considerando o Parecer nº 05/2020 do Conselho Nacional da Educação;
Considerando a readequação dos lançamentos de frequência e conteúdo do Sistema Acadêmico - Q-acadêmico;
Considerando a readequação dos lançamentos de frequência e conteúdo do Suap-edu;

    A Pró-Reitoria de Ensino autoriza a inserção de atividades realizadas por meio do RED, diretamente nos sistemas
acadêmicos, onde o curso está registrado. Para isso é importante observar as recomendações de inserção das atividades por
meio da carga horária, do registro das atividades e da metodologia utilizada.
    Assim, a Pró-Reitoria de Ensino, por meio da gestão dos sistemas educacionais, disponibiliza, Tutoriais e Vídeo-Aulas, para
facilitar o Registro de Atividades não presenciais desenvolvidas por meio do RED. O acesso aos documentos e orientações
ficarão disponíveis na página da Pró-Reitoria de Ensino, no link http://proen.ifmt.edu.br/ nos menus de Documentos->
Orientações e Sistemas Acadêmicos -> Vídeo aulas -> Docentes.
    Recomendamos ao Departamento de Ensino ou Diretoria de Ensino publicizar aos docentes e aos técnicos administrativos e
orientar quanto ao uso.
    As atividades deverão estar em consonância com o planejamento realizado anteriormente feito pelo docente, observando:
    O limite da carga horária semanal prevista no plano de ensino e no plano de trabalho do RED, bem como observando os
dispositivos de limites de horas de trabalho docente contidos na Resolução CONSUP nº 52/2019, da mesma forma é
necessário que seja observada a aprovação do plano de trabalho, conforme estabelece a IN nº 03/2020 e a Resolução
CONSUP nº19/2020.
    Deverão ser observados todos os detalhes informados nos tutoriais para que seja acompanhados os lançamentos pelas
instâncias do ensino do campus. Ressaltamos que, a não observância, causará a devolução posterior do diário ao docente e o
relançamento das informações. 
    Pelo fato do sistema acadêmico -  QAcadêmico, ter limitações que impossibilita fazer grandes alterações, o lançamento das
atividades deverão ser fracionamento na equivalência de 12 (doze) aulas por dia lançado, podendo ser lançado mais de uma
vez, considerando a referência limite da equivalência descrita.

    Caso exemplificador:
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