Boletim 11 - Comitê de Crise do IFMG Campus Sabará
No dia 02 de junho os membros do Comitê de Crise se reuniram por webconferência
para discutir a situação atual de Sabará, da região metropolitana de Belo Horizonte
e também do Brasil. Abaixo serão abordados temas e ações que influenciam direta
e indiretamente toda a comunidade acadêmica do IFMG Campus Sabará.

Campanha de Vacinação Contra a Gripe foi Prorrogada em Minas
Quem ainda não se vacinou e faz parte dos grupos prioritários, tem até o dia 30 de
junho para comparecer aos postos de saúde. A medida foi tomada para que o
estado alcance a meta de imunizar 90% do público alvo da campanha.
Alguns grupos, como idosos e trabalhadores da área da saúde atingiram uma
cobertura superior a 100%, porém outros grupos ainda não alcançaram a meta
como é o caso de crianças e gestantes.

A recomendação é para que as doses existentes nos municípios sejam destinadas
aos grupos prioritários, como as pessoas de 60 anos e mais de idade, trabalhadores
da saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com
doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais,
adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população
privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, motorista e
cobrador de transporte coletivo, portuários, povos indígenas, crianças de 6 meses a
menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes, puérperas até 45
dias, adultos de 55 a 59 anos de idade e professores das escolas públicas e
privadas.
A escolha dos grupos prioritários para a vacinação contra a gripe segue
recomendação do Ministério da Saúde e é definida a partir de estudos
epidemiológicos. São priorizados os grupos mais suscetíveis ao agravamento de
doenças respiratórias e também aqueles grupos que permitem uma maior
disseminação do vírus da gripe.
Para maiores informações consulte o link: https://www.saude.mg.gov.br/gripe
ARINTER Divulga Inscrições Gratuitas para Curso Preparatório Online do
TOEIC BRIDGE - Língua Inglesa
A Assessoria Internacional do IFMG (ARINTER) divulga inscrições para o curso
preparatório online e gratuito TOEIC BRIDGE – Língua Inglesa. O curso será
ofertado por meio de uma parceria da Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC) com a empresa MasterTest.
O público-alvo do curso são os servidores e estudantes do IFMG. Para participar, os
interessados devem se inscrever pelo link https://bit.ly/2U1536k, anexar um
documento comprovando o vínculo com o IFMG e enviá-lo até o dia 09 de junho.
O curso será feito a distância, online, de 22 de junho a 03 de julho. A empresa –
ETS, responsável pelo curso TOEIC, entrará em contato com os inscritos e enviará
um e-mail para dar início ao curso dentro do período previsto. O curso é online e
gratuito!
TOEIC Bridge
O TOEIC Bridge TM é um teste de proficiência em Língua Inglesa para pessoas cuja
língua materna não é o Inglês. O teste avalia o nível B1 (intermediário), de acordo
com o quadro comum europeu de referência para línguas.

O curso preparatório possui uma carga horária de 40 horas, é on-line, oficial e
exclusivo para o teste TOEIC Bridge. Os participantes devem dispor de recursos
tecnológicos para participar do curso.
Atividades da Área de Gestão e Negócios
Os professores da área de Gestão e Negócios têm se envolvido com qualificação e
desenvolvimento de competências sobre ferramentas de trabalho alternativas, por
meio de estudos da TIC. A maioria está se capacitando por meio de cursos de
aperfeiçoamento nestas temáticas e, inclusive com pós-graduação lato sensu, no
qual há docentes desenvolvendo artigos analisando o contexto do IFMG Sabará.
Além da participação, os docentes tem desenvolvido materiais didáticos consoantes
à metodologias ativas para fomentar melhores práticas de ensino e inovação no
processo pedagógico e de ensino-aprendizagem.
Somando-se ao processo de elaboração e desenvolvimento de conteúdos
temáticas, têm-se o curso FIC que capacita o corpo docente (do IFMG e da
comunidade externa) para trabalhar com TIC. Além deste curso há também a oferta
do curso de processos institucionais em oferta e andamento.
Ao que se refere como prática docente soma-se a presença dos docentes da área
em diferentes grupos e comissões de trabalho. Além disso, parte dos docentes tem
atuado com projetos sobre distintas temáticas, que envolvem: descrição do perfil
sociográfico do estudantes do IFMG campus Sabará, análise da qualidade e
processo de comunicação do IFMG campus Sabará, observatório da Educação
Profissional e Tecnológica, entre outros. Além destas pesquisa registradas, têm-se
envolvimento dos docentes com a escrita de artigos nas temáticas de vocação local,
metodologias ativas, perfil de gestores da rede federal de educação tecnológica e
tecnologias digitais. As orientações de Iniciação científica também deram
continuidade e, todos professores que possuem orientações estão trabalhando com
seus respectivos bolsistas.
Os projetos de extensão da área também deram continuidade de forma remota, por
meio de utilização de plataformas digitais e de tecnologias de comunicação. E
continuaram desenvolvendo-se de outras formas, tais como oferta de cursos FIC,
elaboração de materiais e conteúdos online (ferramentas do google, Padlets,
Youtube, Instagram, etc). Por fim, acentua-se para a continuidade no contato com
os estudantes, por meio de redes sociais diversas e encaminhamento de conteúdos
digitais na continuidade das relações interpessoais e responsabilidade psicossocial.

Trabalho Remoto
Mesmo com a suspensão do calendário acadêmico, o campus não parou... Entre os
dias 18/03 e 25/05 foram realizadas cerca de 420 reuniões por vídeochamadas.

Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação para Educadores.
Vagas remanescentes para o curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação para Educadores. A inscrição estará
aberta até o dia 09/06 às 23:59, ou até esgotarem as vagas. Os
contemplados, por ordem de inscrição, receberão um e-mail com
chave de acesso à sala de aula virtual. Segue link para
inscrição:
https://forms.gle/xXkN126KSSMQ8XAK7

Ações Desenvolvidas no IFMG Sabará Durante o Período de Isolamento Social
Clique aqui para conhecer as ações que vem ocorrendo no IFMG campus Sabará.

AVALIE O BOLETIM DE CRISE. É RÁPIDO E AJUDARÁ A MELHORÁ-LO!

Recomendamos que, diariamente, a comunidade acadêmica do IFMG Campus
Sabará acesse e-mail e o site oficial (https://www.ifmg.edu.br/sabara). Além disso,
não

se

esqueça

de

inscrever

em

nossas

contas

no

(www.facebook.com/IfmgCampusSabara/) e Instagram (@ifmgsabara).
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