Boletim 14 - Comitê de Crise do IFMG Campus Sabará
No dia 23 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.

IFMG estabelece diretrizes para o Ensino Remoto Emergencial
O IFMG publicou, nesta quinta-feira, 18 de junho, uma nova Instrução Normativa
(IN 05/2020), que estabelece as diretrizes para a oferta do Ensino Remoto
Emergencial. Ao tratar de um conjunto de aspectos do trabalho docente e de
diversas atividades acadêmicas estudantis, o documento dá segurança aos campi
para que, de forma não presencial, planejem alternativas para o cumprimento do
calendário letivo. O trabalho, desenvolvido em conjunto pela equipe de gestores e
servidores das áreas de ensino, pesquisa e extensão, é fruto de um grande esforço
para amenizar a situação de excepcionalidade causada pela pandemia do novo
coronavírus, que alterou todas as rotinas pedagógicas e administrativas do IFMG e
de seus 18 mil alunos.

O documento confere autonomia para que os conselhos acadêmicos dos campi
decidam de que forma cursos técnicos, de graduação e pós-graduação poderão
retomar ou manter atividades letivas. No entanto, a substituição das aulas
presenciais pelo Ensino Remoto Emergencial deverá considerar que todos os
estudantes tenham possibilidade de acesso às soluções oferecidas - seja on-line,
via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), ou na forma de materiais
disponibilizados pelos campi, inclusive impressos. Deverá levar em conta ainda a
qualidade do processo de ensino-aprendizagem e cumprimento das normas
vigentes.
Auxílio para acesso à internet
Outro aspecto importante diz respeito à assistência estudantil. Conforme a norma
aprovada pelas pró-reitorias, todas as modalidades de bolsa permanência deverão
continuar sendo pagas aos estudantes com pedidos deferidos nos editais de 2020.
Além disso, em casos justificados, poderá haver suplementação no valor da bolsa
se a situação do grupo familiar do aluno foi vulnerabilizada durante o período da
pandemia.
A ação de suplementação dos auxílios poderá se estender ainda aos casos nos
quais o discente comprovar necessidade de custeio de serviços de internet para
acesso às plataformas do Ambiente Virtual de Aprendizagem
Clique no link abaixo para saber mais informações:
https://www.ifmg.edu.br/portal/noticias/ifmg-estabelece-diretrizes-para-o-ensino-rem
oto-emergencial

IFMG Campus Sabará Trabalha para Volta às Aulas
Após aprovação da Instrução Normativa 05/2020 uma comissão local trabalha na
elaboração das diretrizes para o retorno das aulas não presenciais no IFMG Campus
Sabará. A comissão é composta por representantes dos Técnicos Administrativos,
Docentes e Discentes do Campus.
A construção do documento tem como objetivo garantir que as demandas locais sejam
atendidas durante o período da pandemia. As diretrizes do Campus levarão em
consideração os perfis dos estudantes e dos professores para que as aulas mantenham a
qualidade.
No próximo mês o documento será apresentado no Conselho Acadêmico para apreciação
dos conselheiros do Campus. Faça parte da construção do documento procurando se
informar com seus representantes!

Como Enfrentar os Efeitos do Isolamento Social Durante a
Pandemia?
Por conta da pandemia causada pela Covid-19, o Núcleo de Psicólogos e
Psicólogas do IFMG (NUPSI) traçou uma série de estratégias para ofertar cuidados
psicológicos à comunidade acadêmica. Dentre elas, a produção de materiais
informativos e de orientação psicológica.
Clique no link abaixo para saber mais informações:
https://www.ifmg.edu.br/ourobranco/noticias/como-enfrentar-os-efeitos-do-isolament
o-social-durante-a-pandemia

IFMG Promove Ações para Ajudar Estudantes na Preparação para
o Enem
Mesmo com o calendário de aulas suspenso, devido à pandemia do novo
coronavírus, estudantes de turmas dos cursos técnicos integrados estão envolvidos
em atividades remotas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio, o
Enem. Professores de diversas disciplinas, em vários campi do IFMG, estão
liderando projetos e ações com o objetivo de auxiliar os alunos no vestibular para as
instituições de ensino superior. Parte das iniciativas estão acessíveis na internet e
abertas à participação de jovens de qualquer escola pública.
Clique aqui para mais informações:
https://www.ifmg.edu.br/portal/noticias/ifmg-promove-acoes-para-ajudar-estudantesna-preparacao-para-o-enem

Aberta Chamada Pública para a Seleção de Artigos Produzidos por
Servidores TAEs
A equipe organizadora da coletânea “Gestão pública: a visão dos técnicos
administrativos em educação das universidades públicas e Institutos Federais
(GPTAE)”, divulgou chamada para submissão de artigos dos TAEs de universidades
públicas e institutos federais, para sua sétima edição.
O período de recebimento termina em 10 de julho e o envio do artigo deve ser feito
exclusivamente por meio deste formulário.

Para mais informações acesse:
https://www.ifmg.edu.br/portal/noticias/aberta-chamada-publica-para-a-selecao-de-a
rtigos-produzidos-por-servidores-taes

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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