Boletim 19 - Comitê de Crise do IFMG Campus Sabará
No dia 18 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
O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, de
quinta-feira, 20 de agosto de 2020, mostra que o estado de Minas Gerais registrou,
até o momento, 185.062 casos confirmados da Covid-19. Do total de infectados,
151.391 pacientes são considerados recuperados, enquanto 4.543 foram a óbito. O
número de casos confirmados nas últimas 24 horas foi 3.904 e o número de óbitos
nas
últimas
24
horas
foi
107.
Acesse
mais
informações:
:http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/boletim/08agosto/20.08_Boletim_Epidemiologico_COVID-19_.pdf

Conforme o boletim epidemiológico abaixo, no Município de Sabará o número de
casos confirmados e óbitos vem aumentando significativamente. Em comparação
aos dados publicados no último boletim do Comitê de Crise, houve um aumento de
15,37% de casos confirmados e 55,26% de óbitos, em um período de 14 dias.

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!

Consulta Pública ao Calendário de 2020 para Início do Ensino
Remoto Emergencial
O IFMG Campus Sabará divulga Consulta Pública sobre o calendário do ano letivo
2020 para início do Ensino Remoto Emergencial.
O período da consulta terminará no dia 25 de agosto de 2020 e o resultado será
encaminhado para apreciação do Conselho Acadêmico.
As propostas de calendários podem ser acessados por meio dos links abaixo:
Clique aqui e acesse a proposta para o curso Subsequente em Eletrônica
Clique aqui e acesse a proposta para os cursos Superiores
Clique aqui e acesse a proposta para os cursos Técnicos Integrados

Participe por meio do formulário:  https://forms.gle/amtEbqq7nrk4wg598

Reunião Virtual entre a Gestão do Campus Sabará e as
Representações Estudantis
Na última sexta-feira, dia 14/08, aconteceu uma reunião virtual entre a Gestão do
Campus Sabará e as representações estudantis dos cursos técnicos e superiores.
Neste encontro foi apresentado as ações que acontecerão ao longo do mês de
agosto para o início da aula remota. Os estudantes participaram ativamente e
apresentaram dúvidas e sugestões que foram discutidas neste encontro.
Em breve a Direção de Ensino apresentará uma cartilha de orientação sobre o
Ensino Remoto para os estudantes. Não deixem de acompanhar as nossas redes
sociais para receberem novas notícias.

Canal do Youtube do IFMG Campus Sabará
O IFMG Campus Sabará agora possui um canal no Youtube!
Iremos publicar nossas lives para que todos possam conferir as novidades,
informações e reuniões.

Já foram publicadas a Live da Gestão do Campus Sabará para esclarecer as
dúvidas dos discentes sobre o Ensino Remoto Emergencial e para divulgar o
Manual ERE e a Live da reunião virtual entre a Gestão do Campus Sabará e as
Representações Estudantis.
Confira essas novidades no  Canal do Campus no Youtube
Faça sua inscrição e compartilhe!

Nota Sobre o Processo Seletivo IFMG
O IFMG confirma que serão mantidos os processos seletivos da instituição para o
segundo semestre letivo de 2020 e o primeiro semestre letivo de 2021. As novas
datas e formatos estão em estudo pela equipe da Pró-Reitoria de Ensino,
considerando as opções mais adequadas ao momento, em função da pandemia, e
os calendários acadêmicos dos campi - que, em sua maioria, retomaram as aulas
recentemente, via Ensino Remoto Emergencial.
Recomenda-se que os interessados mantenham-se atentos aos canais oficiais do
IFMG (portal, sites dos campi e redes sociais - Facebook, Instagram e Twitter), nos
quais haverá ampla divulgação, oportunamente, das informações a respeito desses
processos seletivos.

Periodicidade do Boletim do Comitê de Crise
Desde 07/08/2020, o Boletim do Comitê de Crise passou 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 Facebook (www.facebook.com/IfmgCampusSabara/) e
Instagram (@ifmgsabara).

