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ORIENTAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE ENSINO 

 

Considerando o que dispõe as Organizações Didáticas dos Cursos Técnicos de Nível 

Médio e de Nível Superior do IF Baiano e a Resolução 90/2020 - OS-CONSUP/IFBAIANO, 

que trata da aplicação das Atividades Pedagógicas não Presenciais, a cada período letivo, é 

necessário cadastrar o plano de ensino do componente curricular no Sistema de Plano de 

Ensino do Campus Bom Jesus da Lapa, para avaliação da Coordenação de Curso e Equipe 

Técnico-Pedagógica. Destaca-se que o plano de ensino é o primeiro documento que deve 

ser postado no ambiente Moodle, a fim de socializar com estudantes a organização didático-

metodológica do componente curricular.  

O sistema para cadastro de Planos de Ensino está disponível e atualizado, conforme 

orientações da APNP 2020. Para os componentes curriculares cujos planos já haviam sido 

cadastrados no início do período letivo 2020.1 (antes da pandemia), os docentes deverão 

acessar os seus respectivos arquivos e adequá-los, conforme as demandas didático-

metodológicas do ensino por meio de atividades pedagógicas não presenciais. O acesso é 

feito utilizando as seguintes credenciais: 

 

LINK DE ACESSO EXTERNO: http://200.128.100.94:3000/ (basta copiar e colar no 

navegador) 

 

OBSERVAÇÕES 

 

1 - O plano de ensino pode ser revisado e atualizado a qualquer tempo, a fim de adequação 

à realidade vigente, desde que as atualizações sejam informadas à Coordenação do Curso; 

2 - Havendo dificuldades no acesso, a Equipe Técnico-Pedagógica estará disponível para 

orientações; 

3 - Ao preencher ou revisar o plano, observar a versão atualizada do PPC do curso e as 

orientações que estão inseridas no formulário do plano de ensino. 
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