Boletim 18 - Comitê de Crise do IFMG Campus Sabará
No dia 04 de agosto 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.

Informe Epidemiológico Município de Sabará

O boletim epidemiológico da Prefeitura Municipal de Sabará, de quinta-feira, 06 de
agosto de 2020, mostra que o Município de Sabará possui 809 casos confirmados
de infectados pelo novo Coronavírus, apresentando aumento de 34,8% no número
de pacientes diagnosticados desde a última edição do boletim do Comitê de Crise,
em 14 de julho. Do total de infectados, 17 pessoas foram a óbito, o que representa
um aumento de 47% no período.
O IFMG – Campus Sabará se solidariza com a população acometida pela Covid-19,
familiares, amigos e reforça a importância da população compreender a gravidade

da pandemia. Caso não seja possível ficar em casa, use máscara ao sair e evite
aglomeração. Proteja você e a sua família!

Conselho Acadêmico Delibera o Novo Cronograma do Fluxo do
Ensino Remoto Emergencial
No dia 07 de agosto foi realizada a reunião extraordinária do Conselho Acadêmico
do IFMG Campus Sabará para avaliar a proposta de cronograma do fluxo do Ensino
Remoto Emergencial (ERE) apresentada pelos coordenadores dos cursos do
Campus. Confira abaixo as deliberações do Conselho Acadêmico:
13/07/2020 a 12/08/2020 - Entendimento da natureza e definições dos processos
dos Colegiados. Comunicados e organização do processo. Colegiados elaboram a
proposta de retomada das aulas não presenciais, considerando:
-

Modelo do ERE a ser seguido;
Disciplinas aptas que irão aderir ao ERE;
Organizar os blocos ou módulos das disciplinas.

16/08/2020 - Data final da entrega dos planos ERE (Anexo II) todos os docentes aos
Colegiados.
17/08/2020 a 20/08/2020 - Colegiados analisam os planos de ensino e encaminham
a proposta à DEPE.
20/08/2020 a 26/08/2020 - Análise das propostas de Plano ERE. Em caso de
parecer favorável, a proposta é encaminhada ao Conselho Acadêmico, caso
contrário volta para o colegiado em convocação extraordinária.
28/08/2020 - Reunião do Conselho Acadêmico (Apresentação dos Planos ERES e
do Calendário Acadêmico).
31/08/2020 a 04/09/2020 - Ações de orientação:
-

Retomada do Calendário Acadêmico (sem ministração de aulas);
Divulgação das salas de coordenação, reunião com estudantes;
Encaminhamento de material;
Comunicações a serem feitas pelo NAE (reuniões com a comunidade
acadêmica).

02/09/2020 - Docentes devem promover a adaptação dos Complementos de Ensino
(Conecta).
08/09/2020 - Data prevista para o Início das aulas remotas

Reunião de Orientação para o Preenchimento do Plano ERE
(Anexo II)
No dia 10/08/2020, a partir de 14:00, ocorrerá uma reunião por videoconferência
entre a Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão e os docentes do campus Sabará,
a fim de explicar sobre o preenchimento do Plano de Ensino Remoto Emergencial.

Nova Programação da Formação Docente em TDIC
O processo de formação continuada demanda atenção e flexibilidade de todos os
sujeitos envolvidos. Foi nessa perspectiva, que a equipe de professoras formadoras,
juntamente com a gestão da instituição, considerou relevante realizar algumas
alterações na proposta de FORMAÇÃO DOCENTE EM TDIC E METODOLOGIAS
ATIVAS buscando tornar o processo mais dinâmico e próximo das práticas
cotidianas.
Data

Dia 04/08

Horário

Atividade

Quem vai participar
Equipe do IFMG
Sabará

Equipe do
AVACEFETMG

14:00

Encontro inicial e
Introdução às
metodologias ativas

Todos os docentes

Márcia, Mônica,
Rejane, Dalva,
Renata e Sabrina

16:00

Módulo I - Pré
formação em TDIC
"Desbravando o
Google Classroom
sua sala de aula
virtual"

Professores
inscritos via
formulário Google
(15 vagas)

Rejane

Dia 11/08

14:00 às
15:30

Módulo II - Aplicação
da “Como eu ensino e
como eu avalio no
Google Forms”

Todos os docentes

Mônica e Rejane
(apoio Márcia)

Dias 18/08

14:00 às
15:30

Módulo
Gameficação

III

Todos os docentes

Dalva (apoio
Renata e Sabrina)

Dias 25/08

14:00 às
15:30

Módulo
GoogleSite

-

Todos os docentes

Rejane(apoio
Márcia)

IV

Periodicidade do Boletim do Comitê de Crise
A partir de 07/08/2020, o Boletim do Comitê de Crise passará a ser publicado
quinzenalmente. Informações referentes ao campus serão atualizadas por email e
site do campus semanalmente.

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

