prejudicial à sua formação moral; II - desde que se certifique ser a ocupação do menor indispensável
à própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos e não advir nenhum prejuízo à sua
formação moral."
9.5 No caso de estudantes maiores de idade, a Coordenação de Curso em reunião com a
Coordenação Pedagógica pode deferir pela dispensa total ou parcial das solicitações realizadas;
9.6 No caso de estudantes menores de idade, a Coordenação do Curso, em conjunto com
representantes da Coordenação Pedagógica, deve realizar uma entrevista online com as/os
responsáveis legais da/o solicitante, sendo que estas/es devem estar com imagem visível na
entrevista por web conferência;
9.7 No momento da entrevista, deve ser informado às/aos responsáveis que destinar tempo
adequado e participar das atividades escolares é obrigação das/os estudantes, sendo
responsabilidade das/os familiares e da instituição de ensino promoverem essa viabilidade;
9.8 Deve-se enfatizar às/aos estudantes maiores de idade que a não presença nos momentos
síncronos pode prejudicar o processo de aprendizagem da/o discente no período das APNP;
9.9 Nos casos em que seja aprovado a dispensa do momento síncrono das APNP, as/os solicitantes
devem declarar por escrito estarem cientes da responsabilidade de buscar acompanhar os
processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos nessa etapa;
9.10 Nos casos em que Coordenação de Curso e Coordenação Pedagógica tiverem acordo em
relação à dispensa da participação da/o estudante no momento síncrono, as/os docentes devem ser
informadas/os da situação e devem registrar presença;
9.11 Nos casos em que haja discordância entre Coordenação do Curso e Coordenação Pedagógica,
caberá a Chefia do Departamento onde o curso está relacionado deliberar sobre a dispensa do
momento síncrono solicitado;
9.12 As coordenações de curso e pedagógica devem manter registro de cada estudante e dos
componentes curriculares dispensados do momento síncrono e deve ser apontado na ata do
conselho de classe esta informação. Os registros deverão ser feitos na seguinte planilha:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eeeMtPI6wi058cRhLZi5cri3DmWJmBNsx3Voy4ecG8/edit?usp=sharing
9.13 Solicitações de dispensa que decorram de motivação de saúde não se enquadram nesta
instrução, devendo atender o disposto na Organização Didática e aplicam-se ao conjunto da atividade
acadêmica no período coberto pelo atestado médico.
9.14 As/Os estudantes que já tiveram dispensa dos momentos síncronos no ano letivo de 2020
deverão realizar nova solicitação para o ano letivo de 2021, cumprindo todas as determinações deste
procedimento operacional.
9.15 Casos omissos devem ser analisados pelo Departamento de Ensino para os cursos de nível
médio e superior e pelo Departamento de Pesquisa, Extensão e Pós Graduação para as situações
que envolvam a Pós-Graduação, ambos considerando pareceres dos profissionais da área
psicossocial e pedagógica do campus.
Sapucaia do Sul, 09 de julho de 2021.
Fabio Roberto Moraes Lemes
Diretor Geral
IFSUL Campus Sapucaia do Sul
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