Guia de estudos
Pré-IFMG

Caro estudante,

Seja bem-vindo ao Curso Pré-IFMG!

O Curso Pré-IFMG é uma realização da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e
está inserido no Programa +IFMG. O Pré-IFMG tem como propósito a oferta de um
curso preparatório para o ingresso nos Cursos Técnicos do IFMG, a partir do
desenvolvimento de uma plataforma de Ensino à Distância (EaD), utilizando o
conceito de Massive Open Online Courses (Cursos Online Abertos).
Este é um curso que foi elaborado a partir de algumas iniciativas de cursos
preparatórios que acontecem em nossos campi e que vem atender uma antiga
demanda da comunidade externa do IFMG que é a oferta de um curso preparatório
institucional que possa ampliar as possibilidades de acesso aos nossos cursos
técnicos. Importante também salientar que todos professores que atuam neste curso
fazem parte do corpo docente da instituição.
O Pré-IFMG além de ser uma ferramenta de democratização do ingresso na
instituição, tem como premissa a inclusão, uma vez que todos os vídeos do curso
estarão disponíveis com a tradução na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
Temos certeza de que com sua dedicação aos estudos, conseguirá lograr êxito
nos seus propósitos e verá que seu esforço não será em vão. Desejamos que você
tenha um bom rendimento para que possa fazer parte do IFMG, no curso técnico de
sua preferência. Assim sendo, desejamos que aproveite, ao máximo, seus estudos de
preparação para ingressar em nossa Instituição.

Orientações para os(as) cursistas:

Este curso é autoexplicativo e não possui tutoria. O material didático, incluindo
suas videoaulas, foi projetado para que você consiga evoluir de forma autônoma e
suficiente.
Para conseguir um bom rendimento, é necessário ter disciplina. Respeite as
horas de descanso para não esgotar seu organismo. Nas horas de estudo, esforcese e nas horas de descanso permita-se relaxar, sem culpa. É preciso ter uma rotina
bem estruturada. Esse é o grande diferencial.
Para que as leituras e os exercícios resolvidos sejam eficazes, é importante ter
organização. Com um cronograma de estudos bem definido, você poderá aprimorar o
aprendizado.
Preparamos algumas dicas que vão ajudá-lo em seus estudos:
 Acostume-se a estudar num mesmo horário, para que nada venha a
distraí-lo em seus estudos;
 Estude todas as matérias. Ainda que você dedique mais tempo às mais
difíceis e menos às mais fáceis, é importante dar atenção a todas elas;
 Estude as matérias que tenha maiores dificuldades nos horários em que
você estiver mais descansado e com a mente tranquila, intercalando-as
com matérias menos custosas;
 Programe e respeite as pausas. Um método que funciona é dividir o
estudo em blocos e adicionar pausas curtas em seguida. Exemplo:
estude por 25 minutos e pare 5 minutos para descanso, banheiro,
comida...
 Respeite os períodos de sono: durma entre 7h e 8h diárias;
 Concentre os esforços durante a semana e lembre-se de que é preciso,
também, respeitar seu corpo e seu organismo. Dê um tempo para você,
nos fins de semana, descanse, passeie e faça atividades de lazer;
 Reveja seu plano de estudos e faça alterações para as situações que
não

estejam

funcionando

(matérias

localizadas

em

horários

inadequados, combinação de matérias que produz cansaço e mudanças
nos horários de comida, descanso e outras atividades);

 Priorize o estudo ativo: faça e refaça exercícios, escreva sobre as
matérias com as próprias palavras e explique o conteúdo para você
mesmo ao invés de só ler ou somente grifar.
 Faça revisões periódicas das matérias estudadas, para que você não
caia na curva do esquecimento;
 Use os resumos que você mesmo fez. Quando você usa o material que
produziu, o tempo gasto para relembrar as matérias é menor.

Carga Horária

O curso Pré-IFMG é composto por uma carga horária total de 240 horas, assim
distribuídas:
 Linguagens - 72 horas;
 Matemática - 72 horas;
 Ciências da Natureza - 48 horas;
 Ciências Humanas - 48 horas.

Cada área do conhecimento tem a duração de até 12 semanas, cujos objetivos
são apresentados no material preparado pelo professor. Sugerimos que você
intercale as aulas de acordo com a área, isto é, em 4 horas de curso por dia, assista
1h de cada área.
Os conteúdos são disponibilizados na plataforma + IFMG, por meio de vídeos e
cadernos didáticos.

Material Didático

O material didático traz como ferramentas metodológicas a indicação de leitura
complementar bem como a indicação de vídeos que possam ser utilizados na
complementação dos estudos.
O material didático produzido possui, cumulativamente, as seguintes
características:
a) É elaborado com atividades compatíveis com o ensino à distância;
b) Possui fluxo contínuo, permitindo que você mesmo (a) administre seu tempo;
c) É construído no ambiente Moodle e disponibilizado na plataforma institucional
+IFMG.
É composto por: Plano do Curso, apostila em formato docx e pdf e vídeoaulas.
A apostila apresenta conceituação teórica, exemplos, exercícios, chamadas
(links) para as vídeoaulas, atividades avaliativas e a indicação de leituras
complementares.
Estão disponibilizadas, no mínimo, 1 (uma) vídeoaula com duração aproximada
entre 5 min e 15 min cada, para cada 10 horas de curso.

Avaliação

A avaliação de desempenho será composta pela realização de provas online
no ambiente virtual de aprendizagem
Para a avaliação da prática docente e do curso, você será convidado a
responder um questionário de satisfação sobre a qualidade do curso, do ambiente
virtual e do material didático.

Definição dos mínimos de frequência e/ou aproveitamento
da aprendizagem para fins de aprovação/certificação

Para aprovação e certificação no curso serão exigidos: nota média final igual
ou maior a 60 pontos e frequência mínima em 75% no Ambiente Virtual de
Aprendizagem.

Apresentação dos Ícones

Os ícones são elementos gráficos para facilitar os estudos. Eles aparecerão
nas suas apostilas; portanto, fique atento. Veja aqui o seu significado:

Atenção: indica pontos de maior importância no texto.

Dica do professor: novas informações ou curiosidades
relacionadas ao tema em estudo.

Atividade: sugestão de tarefas e atividades para o
desenvolvimento da aprendizagem.

Mídia digital: sugestão de recursos audiovisuais para
enriquecer a aprendizagem.

O curso foi preparado com muito cuidado, critério e qualidade.
Realize as atividades propostas e assista aos vídeos indicados para o tema
específico.
E os resultados serão excelentes.
O comprometimento e a disciplina são fundamentais para o sucesso da rotina
de estudos.

Referências Bibliográficas
 Edital 28/2020 para criação de Curso preparatório para ingresso nos Cursos
Técnicos Integrados, concomitantes e subsequentes do IFMG na modalidade
EaD, no âmbito do Projeto +IFMG (plataforma de cursos do IFMG Online)
 Apostila Pré-IFMG – Formação Inicial e Continuada + IFMG

 Guia do Estudante da editora Abril.
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/roteiro-de-organizacao-deestudos-para-quem-estuda-em-casa/

Desejamos que você aproveite bem os estudos!

É um prazer tê-lo conosco!

