
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME SOBRE O CALENDÁRIO ACADÊMICO 2020 
 
Estimados/as servidores/as, estudantes e pais/responsáveis, 
O Ifes campus Nova Venécia informa que está trabalhando na reestruturação do Calendário 
Acadêmico 2020 dos Cursos Técnicos e Superiores, incluindo os calendários para os/as estudan-
tes finalistas. O prazo de conclusão dos trabalhos é até o dia 30/10/2020, com posterior divul-
gação no site do Ifes, realizada pela Pró-Reitoria de Ensino (Proen). 
  
Sobre o encerramento de 2020/1 
O encerramento do semestre 2020/1 terá datas distintas devido às diferenças de cada grupo de 
disciplinas nos cursos: 
  
Cursos Superiores diurnos (Engenharia Civil e Geologia) – 16/10/2020; 
Curso Superior noturno (Geografia) – 18/12/2020; 
  
Cursos Técnicos Integrados - 1º ao 3º ano (Mineração e Edificações) – 14/11/2020; 
Cursos Técnicos Integrados - 4º ano (Mineração e Edificações) – 16/10/2020; 
  
Cursos Técnicos Concomitantes - Mineração e Meio Ambiente (noturno) – 14/11/2020; 
Curso Técnico Concomitante - Edificações (noturno) – 12/12/2020. 
  
Mas por que um semestre tão longo? 
Em primeiro lugar, pelo caráter de excepcionalidade provocado pela pandemia do novo Coro-
navírus. Em segundo lugar, porque decidimos, no coletivo da Gestão de Ensino do campus com 
os/as docentes, que não iniciaríamos ofertando 100% do somatório da carga horária total se-
manal de todos os componentes curriculares. 
Com a preocupação voltada à adequação dos/as docentes ao formato de aulas utilizando a pla-
taforma AVA/Moodle, ao auxílio emergencial de inclusão digital e empréstimo de tablets para 
os/as estudantes, ao acompanhamento dos discentes na plataforma AVA/Moodle, ao acompa-
nhamento pedagógico, além do psicológico e da assistência estudantil, somente após algumas 
semanas de oferta das Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) passamos a contemplar 
100% do somatório da carga horária total semanal dos componentes curriculares. 
  
Sobre o Recesso Escolar Discente 
Para os alunos que conseguirem acompanhar as atividades, haverá um período de RECESSO 
ESCOLAR também diferente para cada curso ainda em 2020: 
  
Cursos Superiores diurnos (Engenharia Civil e Geologia) – 17/10/2020 até 29/11/2020; 
Curso Superior noturno (Geografia) – 19 a 30/10/2020; 
  



Cursos Técnicos Integrados - 1º ao 3º ano (Mineração e Edificações) – 19 a 30/10/2020; 
Cursos Técnicos Integrados - 4º ano (Mineração e Edificações) – 19/10 a 06/11/2020; 
  
Cursos Técnicos Concomitantes (noturno) - Edificações, Mineração e Meio Ambiente - 19 a 
30/10/2020. 
  
Sobre 2020/2 
Os Cursos Integrados e Superiores diurnos darão continuidade ao semestre 2020/2 ainda em 
2020. Os Cursos Técnicos Concomitantes e Superior noturnos darão início ao semestre 2020/2 
em 25 de janeiro de 2021, após férias docentes e discentes no período de 04 a 22/01/2021. 
  
Quanto ao ano letivo de 2021 
O Ifes está trabalhando para adotar uma metodologia diferenciada para o cumprimento do ano 
letivo de 2021 de forma híbrida (parte presencial e parte remota). Quando tivermos mais notí-
cias sobre a vacina e vacinação contra a Covid-19, poderemos encaminhar mais informações 
sobre o calendário de 2021. Nosso desejo é que tudo isso passe e que todos os nossos alunos e 
servidores fiquem bem, para que, muito em breve, possamos dar continuidade ao nosso ensino 
de excelência e qualidade a todos. 
 
Abraços fraternos! 
 
Equipe de Gestão do Ifes campus Nova Venécia. 
 


