Boletim 16 - Comitê de Crise do IFMG Campus Sabará
No dia 07 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.

Brasil faz Parceria para Produção de Vacina Contra Covid-19
O Brasil firmou acordo de cooperação com o Reino Unido para o desenvolvimento
tecnológico e acesso à vacina para Covid-19. Essa vacina é desenvolvida pela
Universidade de Oxford e pela AstraZeneca, sendo uma das mais promissoras no
mundo. No Brasil, a tecnologia será desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz).
O acordo, quando celebrado, prevê a transferência de tecnologia de formulação, o
envase e o controle de qualidade. Na primeira etapa, o Brasil assume os riscos da
pesquisa com uma encomenda, mesmo não tendo os resultados dos ensaios

clínicos finais Em uma segunda etapa, caso a vacina se mostre eficaz e segura,
será ampliada a compra.
O governo federal considera importante assumir esse risco de pesquisa e produção,
devido à urgência pela busca de uma solução efetiva para manutenção da saúde
pública e segurança para a retomada do crescimento do país.
Para maiores informações, acesse o link abaixo:
http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47132-brasil-entra-em-parceria-par
a-producao-devacina-contra-covid-19

MEC define Protocolo de Biossegurança para Retorno das
Atividades nas Instituições Federais de Ensino
No último dia 02 foi publicado no Diário Oficial da União um protocolo com medidas
de biossegurança proposto pelo Ministério da Educação para a retomada gradual
das atividades nas instituições do sistema federal de ensino.

O documento traz medidas de proteção e prevenção individuais e coletivas em
relação ao novo coronavírus, além de critérios para a retomada das atividades
presenciais, seguindo as medidas de prevenção sugeridas pelas organizações de
saúde. Para os grupos considerados de risco, o protocolo prioriza o trabalho remoto
e o ensino à distância.

Apesar das orientações disponíveis no documento, sua adesão deverá ser
considerada pelas instituições de ensino por meio de comissão, considerando as
normas estabelecidas por cada estado e município, com análise dos dados
epidemiológicos da doença e orientações das autoridades sanitárias.
O protocolo está disponível em: http://portal.mec.gov.br/coronavirus/

Deliberações Reunião Conselho Acadêmico
No dia 08/07/2020, por meio de videoconferência, reuniram-se os membros do
Conselho Acadêmico do IFMG Campus Sabará, sob a presidência do Diretor-Geral
Daniel Neves Rocha. Como pautas foram discutidas: Validação de TCC realizada no
dia 18/05/2020; Aprovação do Manual de Ensino Remoto Emergencial IFMG do
Campus Sabará; Autorização do início do fluxo do Ensino Remoto Emergencial
(conforme Capítulo 2 do Manual); Reabertura do AE e ACEA; Trancamento de
semestre e disciplina; Informes.
Validação de TCC realizada no dia 18/05/2020
A defesa foi aprovada pelos conselheiros por entenderem que seguiu as orientações
da Instrução Normativa 05/20 do IFMG. Foi estabelecido que a divulgação das
defesas de novos TCCs ocorram de forma ampla e com 15 dias antes da data de
apresentação.
Aprovação do Manual de Ensino Remoto Emergencial do IFMG Campus
Sabará
O Manual de ERE do IFMG Campus Sabará que traz orientações de aulas e
atividades não presenciais foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros!
O documento passou por consulta pública e obteve aprovação da grande maioria
em todos os segmentos (professor, aluno e técnico administrativo) da comunidade
acadêmica do IFMG Campus Sabará.
Após ampla discussão das sugestões apresentadas pela comunidade acadêmica, o
documento receberá uma atualização e será publicado na próxima segunda-feira
(13/07/2020).
Autorização do início do fluxo do Ensino Remoto Emergencial (conforme
Capítulo 2 do Manual)
Após aprovação do documento, os conselheiros aprovaram o início do fluxo de
implementação do ERE. O próximo passo do fluxo é a elaboração das propostas de
retomada das aulas não presenciais pelos colegiados dos cursos. Fiquem atentos

aos e-mail e publicações nos meios oficiais para ajudar nas construções das
propostas dos cursos.
Reabertura do AE e ACEA e trancamento de disciplinas
Foram discutidas novas datas para AE, ACEA e trancamento de disciplinas. O
período de AE e ACEA serão reabertos com as datas 03 a 07 de agosto e o
trancamento de semestre e disciplina no período 24 a 28 de agosto de 2020.

Estudantes do IFMG podem se Candidatar ao Auxílio de Inclusão
Digital Emergencial
No dia 08 de julho, o IFMG lançou edital que concederá auxílio de inclusão digital
emergencial e que visa proporcionar ao estudante, as condições necessárias para o
desenvolvimento do seu processo formativo na instituição durante a pandemia.
A ação executada pela Diretoria de Assuntos Estudantis (Dirae) faz parte do
Programa de Assistência Estudantil (PAE) 2020. As inscrições acontecem durante o
período de 09 a 16 de julho por meio de cadastro no Sistema de Seleção da
Assistência Estudantil (SSAE) e preenchimento do questionário do Auxílio de
Inclusão Digital Emergencial.
Veja maiores informações no link:
https://www.ifmg.edu.br/sabara/noticias/estudantes-do-ifmg-podem-se-candidatar-ao
-auxilio-de-inclusao-digital-emergencial

Retorno Sobre Ação para Localizar Todos os Estudantes
Na semana passada, o campus Sabará enviou cartas
solicitando aos estudantes não localizados, que façam
contato com o Campus Sabará para atualizarem seus
dados pessoais.
Informamos que já tivemos retorno de parte dos alunos
e temos orientado para que eles estejam atentos às
ações do IFMG, principalmente com relação ao prazo
para inscrição no Edital de Auxílio de Inclusão Digital, 09 a 16 de julho.

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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