Boletim 17 - Comitê de Crise do IFMG Campus Sabará
No dia 14 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.

Férias Docentes
Prezada comunidade acadêmica, entre os dias 20 de julho e 31 de julho, todos os
professores e alguns técnicos administrativos estarão de férias.

Publicação do Boletim de Crise e Funcionamento dos Setores
Durante o Período de Férias
Informamos que durante o período de férias não haverá publicação do Boletim de
Crise. Retornaremos as atividades do Comitê de Crise em agosto.
Ressaltamos que os setores administrativos do campus Sabará funcionarão
normalmente durante a segunda quinzena de julho.

Reuniões dos Colegiados dos Cursos
Após aprovação do manual de ensino não presencial e aprovação pelo início do
fluxo de retorno às aulas, todos os colegiados estão agendando reuniões para
deliberar sobre os modelos de aulas que os cursos irão aderir. Busquem seus
representantes para participar das deliberações!

Divulgado os Estudantes Pré-Selecionados do Edital de Auxílio de
Inclusão Digital Emergencial
Os estudantes pré-selecionados são aqueles que terão a documentação analisada.
Esses deverão acessar o seu perfil através da plataforma eletrônica
ssae.ifmg.edu.br para acompanhar o processo de avaliação.
As análises socioeconômicas se iniciam na próxima segunda-feira, 20 de julho.
Caso o(a) Assistente Social necessite de complementação de documentos e/ou
informações, será encaminhada ao estudante pré-selecionado uma notificação
através do SSAE. O estudante terá o prazo de 48h, a partir do envio da notificação,
para respondê-la.
Os estudantes, que por falta de acesso a internet, realizaram as inscrições através
da entrega de documentos físicos, serão contactados no dia 22 de julho de 2020 e
receberão as informações referentes à pré-seleção.
Clique aqui para acessar a lista de candidatos pré-selecionados.

InterIFMG Digital
Já está disponível a sétima edição do InterIFMG (janeiro a junho/2020), jornal que
tem como principal finalidade divulgar notícias e reportagens sobre temas relevantes
da Instituição. A publicação - exclusivamente digital devido à pandemia - possui foco
no aluno, tendo como base aspectos relacionados à Pesquisa, Ensino e Extensão.
O InterIFMG em formato digital está disponível nesse link.

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).

Facebook

