Boletim 15 - Comitê de Crise do IFMG Campus Sabará
No dia 01 de julho 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 Campus Sabará Intensifica Ações para Volta às Aulas!
Após a publicação da Instrução Normativa 05/2020 do IFMG, a comissão para
elaboração das diretrizes para o retorno das aulas não presenciais do Campus
Sabará finalizou o Manual de Ensino Remoto Emergencial (ERE). Cabe ressaltar
que a comissão foi composta por professores de todas as áreas do ensino,
estudantes das modalidades técnico e superior, técnicos administrativos de várias
áreas do campus, do setor pedagógico, além das Direções do Campus.
Na próxima quarta-feira (08/07/2020) será realizada a reunião extraordinária do
Conselho Acadêmico para deliberar sobre o retorno das aulas não presenciais e o
balizador da discussão dos conselheiros será o Manual de Ensino Remoto
publicado no link:
https://drive.google.com/file/d/16m7ZBlb4GP-sGZnaDXoDq201WJd5tLWT/view?usp
=sharing
Assim, gostaríamos de escutar toda a comunidade acadêmica do IFMG Campus
Sabará por meio de formulário. A consulta pública irá se encerrar na terça-feira, dia
07 de julho de 2020. Link do formulário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc2htrltlO76LMXxSjX-gLajRw7k5sb79r
ADFqWloZ4wZ-MQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
Ação para localizar todos os estudantes
Essa semana, o campus finalizou o mapeamento dos alunos que não foram
localizados pelos contatos cadastrados na matrícula. Posteriormente, foram

enviadas cartas solicitando que estes alunos façam contato com o Campus Sabará
para atualizarem seus contatos.

SABARÁ RETORNA A FASE DE CONTROLE PARA CONTER O CORONAVÍRUS

Devido ao aumento significativo do número de casos confirmados de Coronavírus
no município de Sabará no último mês (aproximadamente 800%), a Prefeitura de
Sabará decidiu retornar à fase de controle do plano de flexibilização, na qual,

visando reduzir a circulação de pessoas, fica autorizado apenas o funcionamento de
serviços essenciais, a partir da data 01/07.
Aliada a restrição do comércio, serão mantidas as ações de conscientização da
população sobre a importância de se cumprir as medidas de segurança sanitária.
Além

disso,

será

intensificada

a

fiscalização

aos

estabelecimentos

que

descumprirem a determinação. Para maiores informações, acesso o link abaixo:
http://site.sabara.mg.gov.br/para-conter-o-coronavirus-sabara-retorna-a-fase-de-controle/

Projeto do IFMG Campus Sabará foi Selecionado no Edital de
Construção de Ambientes de Inovação
O projeto do IFMG Campus Sabará foi selecionado no Edital nº 09/2020 para a
Construção de Ambientes de Inovação. O Edital tem por objetivo apoiar
financeiramente projetos para a montagem de Ambientes Inovadores nos campi do
IFMG, mediante a seleção de propostas para a estruturação de espaços que
proporcionem aos estudantes, pesquisadores e empreendedores condições para
desenvolverem novas tecnologias e produtos, atendendo ao setor produtivo,
estimulando a inovação e o empreendedorismo. O projeto receberá R$11.400,00
para pagamentos de bolsas e R$45.000,00 para o desenvolvimento e implantação
do espaço de Hospedagem de Empresas Incubadas, Espaço CoWorking e
Pré-Incubação e Espaço Maker. O projeto será executado pela equipe composta
pelos docentes: Camila Pereira, Mariella Quadros, Rodrigo Hiroshi e Lucas dos
Santos, com a coordenação do professor Carlos Severiano.

IFMG se Destaca no Ranking de Escolas do Enem 2019
Em mais uma edição do ranking de desempenho das escolas do Brasil no Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem 2019), o IFMG obteve destaque entre as escolas
públicas de Minas Gerais e entre os Institutos Federais do Brasil. Os dados foram
divulgados pelo Ministério da Educação, no dia 26 de junho. (clique e acesse a
plataforma)
O levantamento da Evolucional analisou os dados dos alunos que cursaram o
terceiro ano do Ensino Médio em 2019 e não tiraram nota zero em nenhuma das
provas objetivas e na redação. Por esse critério, o IFMG teve 14 de seus 18 campi
ranqueados. Aqueles que não foram relacionados é porque não possuíam turmas
de terceiro ano até dezembro de 2019.

Resultado do Enem 2019 - IFMG Sabará
O IFMG Campus Sabará conquistou o primeiro lugar entre as escolas do município.
Parabenizamos os estudantes e os servidores envolvidos por mais essa conquista!
Isso é fruto do trabalho e dedicação de todos e todas!

Informações sobre o Funcionamento do RCA
O RCA (Registro e Controle Acadêmico) está funcionando normalmente e você
poderá realizar suas solicitações, tais como pedidos de Declarações ou Histórico,
pelo link:
https://www.ifmg.edu.br/sabara/ensino-pesquisa-e-extensao/registro-e-controle-academico

ou se preferir, em caso de dúvidas, poderá entrar em contato através do e-mail
secretaria.sabara@ifmg.edu.br.

Caso seja necessário, entraremos em contato por telefone, no entanto
esclarecemos que nesse período atípico (em virtude da pandemia) o contato inicial
se faça por meio dos canais mencionados acima.
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Informações Sobre o Funcionamento da Biblioteca
Atendimento ao público: somente quando as aulas presenciais retornarem
Empréstimos de livros: não haverá empréstimos de livros durante esse período de
distanciamento social.
Devoluções de Livros: em casos de extrema necessidade será agendada uma
data para entrega.
Para estudo e pesquisas, utilize as bibliotecas virtuais através do link de consulta ao
acervo:

https://pergamum.ifmg.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php
Dúvidas, esclarecimentos e ajuda, envie email para biblioteca.sabara@ifmg.edu.br.

Editais para Servidores e Alunos
A Pró-reitoria de Extensão (Proex) do IFMG divulga uma série de editais destinados
aos servidores do IFMG. Confira a relação daqueles que estão com inscrições
abertas:
- Editais 20/2020 e 21/2020: Destinados à seleção de propostas de cursos que
serão ofertados on-line na plataforma +IFMG.
- Edital 23/2020: Destinado à seleção de equipe que vai atuar no desenvolvimento
de um layout didático para a plataforma de cursos livres +IFMG.
- Edital 25/2020: Destinado à seleção de profissional de suporte na "elaboração de
material multimídia" (Moodle) - Plataforma +IFMG e Ensino Remoto Emergencial

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-artigos-pr
oduzidos-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 Facebook (www.facebook.com/IfmgCampusSabara/) e
Instagram (@ifmgsabara).

