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PORTARIA Nº 516/2020/REI/IFTO, de 02 de junho de 2020 

Dispõe sobre orientações e procedimentos acerca das atividades 
de ensino, pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão, e acerca 
de assuntos estudantis no âmbito do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins durante período de 
suspensão de calendários decorrente da pandemia provocada pelo 
novo coronavírus (Covid- 19). 



 

APRESENTAÇÃO 
 

Plano Emergencial de Permanência e Êxito – PEPE 

Para minimizar o impacto do cenário atual de isolamento social e tantas outras variáveis que interferem no 
engajamento de nossos estudantes com o ensino, com a instituição e uns  com os outros, foi recomendado aos 
campus, através da Portaria nº 516/2020/REI/IFTO, DE 02 DE JUNHO DE 2020, inciso VII do Art. 8º que 
elaborassem o Plano Emergencial de Permanência e Êxito – PEPE.  

Os trabalhos foram realizados de Junho a Agosto/2020 e cada campus já está com seu PEPE em ação: da 
recepção dos estudantes às atividades de ensino.  

O que é o PEPE? 

Proposta de ações que promovam maior envolvimento e integração dos estudantes, professores, pais e/ou 
responsáveis nos processos de ensino, pesquisa e extensão de nosso IFTO.  

As ações propostas contemplam desde aulas mais dinâmicas e interativas a entrega de material impresso para 
estudantes com dificuldade de conectividade; orientações de como acessar as aulas à proposta de ter a 
“biblioteca mais perto de você”.  

Quem elaborou os PEPE´s? 

Os PEPE´s foram elaborados pelos campus, tendo cada unidade autonomia para deliberar sobre qual a melhor 
forma de elaboração dos PEPE’s: alguns campus constituíram comissão específica para este trabalho, outros 
delegaram para a Comissão Para Ações de Permanência e Êxito local, outros ainda solicitaram aos Colegiados 
de curso que apresentassem suas propostas.  

Ainda estiveram engajados no processo – conforme regulamenta a portaria – professores, área de ensino, 
equipes técnico-pedagógicas: todos unidos para construir as melhores ações para nossos estudantes se sentirem 
acolhidos.  

Qual a importância dos PEPE´s? 

Os PEPE´s, mais do que um documento, representa nosso engajamento e interesse por nossos estudantes. Traz 
em seu bojo nosso compromisso de sempre fazer o melhor para que, mesmo em meio às circunstâncias 
adversas, o ensino ainda seja rico e significativo. Reflete o desejo de que nossos estudantes se sintam “em 
casa” e queiram permanecer conosco até o momento de celebrar sua formação e estar pronto para imergir no 
mundo do trabalho. 
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PLANO EMERGENCIAL DE PERMANÊNCIA E ÊXITO – CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS

Nome da Ação Público-alvo Detalhamento Objetivo Metodologia Período de Realização Responsáveis Colaboradores Resultados
Esperados

Reestruturação
dos Calendários
Letivos 2020/1.

Comunidade
acadêmica.

Foi deliberado em
Conselho Pedagógico que a
agenda de finalização do
semestre letivo 2020/1 seria
definida pela Gerência de
Ensino. 

A agenda do semestre
letivo 2020/2 seria feita
proposta da Comissão
Responsável pela
Elaboração do Calendário
Acadêmico do Campus
Paraíso do Tocantins a ser
validada pelo próprio
Conselho Pedagógico. 

Estruturar a agenda
acadêmica para
finalização do semestre
letivo em andamento.

Gerência de Ensino
elaborar Agenda para
finalização do semestre
letivo 2020/1; 

Envio da agenda aos
alunos, via e-mail
institucional; 

Envio da agenda aos
servidores, via e-mail
institucional;

Envio dos Calendários
Acadêmicos para
homologação e efetivação
no SIGA-EPTC.  

Em andamento:
calendários enviados
para homologação e
efetivação no SIGA-
EPTC. 

Gerência de
Ensino

Coordenação de
Registros Escolares

Período letivo
organizado; público-
alvo ciente; e SIGA-
EPTC operacional. 

Reestruturação
dos Calendários
Letivos 2020/2.

Comunidade
acadêmica.

Foi deliberado pelo
Conselho Pedagógico que a
agenda do semestre letivo
2020/2 seria proposta  pela
Comissão Responsável pela
Elaboração do Calendário
Acadêmico do Campus
Paraíso do Tocantins a ser
validada pelo próprio
Conselho Pedagógico. 

Estruturar a agenda
acadêmica do semestre
letivo 2020/2.

Comissão Responsável pela
Elaboração do Calendário
Acadêmico do Campus
Paraíso do Tocantins
elabora proposta de
Calendário; 

Conselho Pedagógico
delibera sobre a proposta; 

Calendário é enviado à
PROEN para
homologação. 

Em andamento. 

Calendário aprovado
pelo Conselho
Pedagógico. 

A ser enviado no dia
13/08/2020. 

Comissão
Responsável
pela
Elaboração do
Calendário
Acadêmico do
Campus
Paraíso do
Tocantins
elabora
proposta de
Calendário. 

Comissão
Responsável pela
Elaboração do
Calendário
Acadêmico do
Campus Paraíso do
Tocantins elabora
proposta de
Calendário.

Período letivo
organizado; público-
alvo ciente; e SIGA-
EPTC operacional. 

Atendimento
Psicológico 

Comunidade
acadêmica. 

O Campus Paraíso do
Tocantins disponibiliza, a
estudantes e servidores,
atendimento de Psicologia
para aqueles que sintam
qualquer tipo de
desconforto emocional.  

Manter a saúde mental
e melhorar o quadro
emocional da
comunidade
acadêmica; 

Atendimento psicológico
remoto, via telefone, por
profissional qualificado. 

Acompanhamento
psicológico remoto, via
telefone, por profissional
qualificado. 

Atendimentos e
acompanhamento
presencial, com medidas de
prevenção relativas ao
COVID-19, nas
dependências do Campus
Paraíso do Tocantins. 

Contínuo. 

Psicólogo do
Campus
Paraíso do
Tocantins.

Coordenadores,
professores,
Gerência de Ensino,
Gerência de
Administração, e
Direção-geral. 

Melhora do quadro
emocional da
comunidade
acadêmica. 

Chamada pública
para cadastro de
estudantes
receberem cestas
básicas

Discentes

O Campus Paraíso do
Tocantins do Instituto
Federal do Tocantins
(IFTO) irá conceder 180
cestas básicas a estudantes
em situação de
vulnerabilidade
socioeconômica,
matriculados nos cursos de
ensino médio integrado e
superior da unidade.

Assistir alunos
em situação de
vulnerabilidade
socioeconômica.

Seleção via edital público
divulgado no site
institucional e mídias
sociais. 

Entrega de cestas básicas. 

Mês de Agosto/2020
Setor de
Assistência
Estudantil.

Setor de Assistência
Estudantil, Gerência
de Administração,
Direção-geral.

Melhora no quadro de
vulnerabilidade
socioeconômica dos
discentes. 

Edital de
transferências
internas e
externas,
portador de título
e reingresso.

Discentes

O Campus Paraíso do
Tocantins do Instituto
Federal do Tocantins
(IFTO) está com edital
aberto para realização de
transferências internas e
externas, ingresso como
portador de título e
reingresso para os cursos de
bacharelado em
Administração, em
Sistemas de Informação,
licenciatura em Matemática
e em Química e Tecnologia

Oportunizar ingresso de
estudantes e mobilidade
daqueles que desejam
mudar de curso. 

Edital público de seleção,
conforme normas da
Organização Didático-
pedagógica vigente. 

Mês de Agosto/2020 Gerência de
Ensino.

Gerência de Ensino,
e Coordenações de
Curso. 

Motivar estudantes da
Instituição. 

Oportunizar
reingresso. 

Oportunizar à
comunidade
continuidade de
estudos no IFTO. 
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em Alimentos.

Estabelecimento
de diretrizes
disciplinares do
Ensino Remoto

Comunidade
Acadêmica

Observar problemas
vivenciados por discentes e
docentes durante o processo
de ensino-aprendizagem e
elaborar normas e
estratégias a serem seguidas
pelos envolvidos de forma
a melhorar o processo e
definir responsabilidades. 

Estabelecer normas a
serem seguidas por
docentes e discentes do
Campus Paraíso do
Tocantins em relação
ao Ensino Remoto. 

Construir documento no
âmbito do Conselho
Pedagógico. 

Divulgar à comunidade
acadêmica, inclusive pais e
responsáveis. 

Mês de Setembro/2020 Gerência de
Ensino

Gerência de Ensino,
Coordenações de
Curso, Responsáveis
Técncios, COTEPE. 

Melhorar processo
ensino-aprendizagem; 

Estabelecer
responsabilidades;

Entrega de
Materiais
Impressos

Discentes
com
dificuldade de
acesso à
internet

Identificar alunos com
inviabilidade de acesso à
internet; coletar materiais
junto aos docentes; e
entregá-los aos discentes
respectivos. 

Reunir, materializar, e
entregar conteúdos
relacionados aos
componentes
curriculares em
andamento. 

Identificar alunos com
inviabilidade de acesso à
internet; coletar materiais
junto aos docentes; e
entregá-los aos discentes
respectivos.

Contínuo Coordenações
de Curso

Gerência de Ensino,
Coordenações de
Curso, COTEPE, e
docentes.

Manter a continuidade
do processo ensino-
aprendizagem. 

Auxílios Discentes

Alunos em situação de
vulnerabilidade são
identificados e/ou
selecionados para
recebimento de auxílios. 

Assistir estudantes em
situação de
vulnerabilidade sócio-
econômica.

Identificar e selecionar
discentes elegíveis aos
auxílios emergencial,
moradia, e inclusão digital. 

Contínuo Assistência
Estudantil

Assistência
Estudantil, COTEPE,
Coordenações de
Curso, e Gerência de
Ensino.

Manter a continuidade
do processo ensino-
aprendizagem. 

Empréstimo de
equipamentos Discentes

Alunos que não possuem
equipamentos têm a
possibilidade de receber
empréstimo de
equipamentos por parte do
Campus, como telefone
celular ou computador. 

Assistir estudantes em
situação de
vulnerabilidade sócio-
econômica.

Identificar e auxiliar o
estudante por meio de
fornecimento temporário de
equipamento.

Contínuo.

Gerência de
Ensino e
Gerência de
Administração

Gerência de Ensino e
Gerência de
Administração

Manter a continuidade
do processo ensino-
aprendizagem.

Reorganização
do itinerário
formativo

Comunidade
acadêmica

Os colegiados de cursos de
nível superior, para o
semestre 2020/2, estão
priorizando a oferta de
disciplinas de abordagem
teórica, de forma a adiar a
oferta de disciplinas com
abordagem prática para o
período em que houver
atividades presenciais de
ensino. 

Garantir qualidade de
ensino quanto às
atividades práticas.

Identificar disciplinas com
alta carga prática e
substituir a oferta por
disciplinas teóricas. 

Mês de Agosto/2020

Gerência de
Ensino e
Coordenações
de Curso

Gerência de Ensino e
Coordenações de
Curso, Responsáveis
Técnicos e docentes. 

Minimizar a oferta de
atividades práticas de
forma remota. 

Trancamento de
disciplinas -
Ensino Superior

Discentes

Os discentes de Ensino
Superior poderão efetivar o
trancamento de disciplinas
até o último dia letivo de
2020/1. 

Tornar possíveis
reprovações sem efeito
para o histórico escolar
discente.

Alterar o período de
trancamento em calendário
letivo. 

Mês de Agosto/2020 Conselho
Pedagógico.

Conselho
Pedagógico.

Minimizar frustração
de alunos em relação a
possíveis reprovações
no Ensino Superior. 

Dispositivo de
Comunicação
Rápida

Gerência de
Ensino, 
Coordenações
de Curso, e
COTEPE. 

A comunicação para dirimir
dúvidas e alinhar
procedimentos e
posicionamentos é feito via
grupo de Whatsapp entre
Gerência de Ensino
Coordenações de Curso, e
COTEPE. 

Agilizar demandas
urgentes. 

Uso de grupo de
Whatsapp. Contínuo. 

Gerência de
Ensino, 
Coordenações
de Curso, e
COTEPE. 

Gerência de Ensino, 
Coordenações de
Curso, e COTEPE. 

Melhorar processo de
comunicação. 

Paraíso do Tocan ns, 12 de agosto de 2020.
Dr. Fábio Silveira Vidal

Gerente de Ensino

Documento  assinado  eletronicamente  por  Fabio  Silveira  Vidal,  Gerente,  em
12/08/2020, às 21:35, conforme horário oficial de Brasília,  com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.i o.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1054748 e o código
CRC 38FF88ED.

Rodovia Br-153, Km 480, Distrito Agroindustrial — CEP 77.600-000 Paraíso do Tocan ns/TO — (63)
3361-0300

portal.i o.edu.br — reitoria@i o.edu.br

Referência: Processo nº 23234.013089/2020-88 SEI nº 1054748
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