Boletim 20 - Comitê de Crise do IFMG Campus Sabará
No dia 01 de setembro 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.

Minas Consciente - Retomando a Economia do Jeito Certo
O plano “Minas Consciente – Retomando a economia do jeito certo” orienta a retomada
segura das atividades econômicas nos municípios do estado de Minas Gerais. Sabará
aderiu recentemente ao plano.
A proposta foi criada pelo Governo de Minas Gerais, por meio das secretarias de
Desenvolvimento Econômico e de Saúde e sugere a retomada gradual de comércio,
serviços e outros setores, tendo em vista a necessidade de levar a sociedade,

gradualmente, à normalidade, através de adoção de um sistema de critérios e
protocolos sanitários, que garantam a segurança da população.
O plano agrega dados econômicos, mas, principalmente, dados de saúde pública para
orientar uma tomada de decisão responsável, segura e consciente.
O Minas Consciente, respeitando o federalismo e as competências dos municípios,
propõe uma estratégia baseada em três pilares que se aplicam regionalmente ao
estado:
I) retomada da atividade econômica em ondas (vermelha, amarela e verde), de forma
gradual e segura;
II) tomada de decisão a partir de indicadores que avaliem a capacidade assistencial e a
incidência da doença;
III) definição de critérios de funcionamento e protocolos sanitários para o poder público,
empresas, trabalhadores e cidadãos de forma a garantir o distanciamento social e os
cuidados necessários para evitar a transmissão da doença.
Clique aqui para maiores informações.

Início do Ensino Remoto no IFMG Campus Sabará
Terça-feira, 08/09, inicia-se uma nova jornada de muito aprendizado na busca da
formação da juventude por uma sociedade mais justa, solidária e com oportunidades
para todos. Durante sete meses de distanciamento social e calendário suspenso em
razão da pandemia do COVID-19, os servidores do IFMG Campus Sabará em conjunto

com a representação estudantil debateram e construíram o modelo virtual que agora
implementamos para as atividades de ensino.
Foi uma decisão difícil, mas necessária para minimizarmos o impacto da pandemia em
nossa comunidade. Durante esse período passamos por várias adaptações de fluxos e
processos. O Campus Sabará amadurece a cada dia que se passa buscando sempre o
melhor para a oferta de um ensino público, gratuito e de qualidade.
O Manual de orientações sobre o ensino remoto virtual prevê uma avaliação periódica
no ensino remoto do IFMG Campus Sabará. Dedicamos uma parte exclusiva do site da
instituição para informações gerais sobre o ensino remoto. Clique aqui para acessá-lo.
Vamos juntos nessa nova jornada!
Contamos com a parceria, colaboração e paciência de todos.

Calendário 2020 para Início do Ensino Remoto Emergencial
Após consulta à comunidade do IFMG Campus Sabará e discussão no Conselho
Acadêmico, apresentamos o calendário do ano letivo 2020 para início do Ensino
Remoto Emergencial:
Calendário dos Cursos Superiores
Calendário dos Cursos Técnicos
Calendário do Técnico Subsequente em Eletrônica

Para maiores informações sobre o ensino remoto, acesse o nosso site.

Orientações para os Estudantes Sobre o Uso do Google Sala de Aula
Com o objetivo de capacitar os estudantes sobre o ensino remoto, encaminhamos
materiais sobre o uso do Google Sala de Aula.
Todos os estudantes devem ter conta GMAIL para acessar o Google Sala de Aula. Os
estudantes que já possuem uma conta devem atualizar os dados pessoais (nome
completo) de acordo com os tutoriais abaixo:
Confira aqui as orientações para acesso ao Classroom
- Vídeo 1 - Classroom Estudantes : Inscrever e participar de salas de aulas virtuais
- Vídeo 2 - Classroom Estudantes : Integração com aplicativos e configurações
avançadas

Para maiores informações sobre o ensino remoto, acesse o nosso site.

Chamada Pública para Captação de Computadores para Doação aos
Discentes do IFMG - Campus Sabará
O IFMG campus Sabará torna pública a Chamada para captar recursos com o objetivo
de viabilizar o ensino remoto emergencial através da doação direta de computadores
por pessoas físicas, jurídicas de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos,
para serem utilizados por alunos matriculados nos cursos oferecidos pelo campus.
Confira todas as informações no Edital 13/2020.

Encontros Virtuais com os Responsáveis e Estudantes dos Cursos
Técnicos Integrado e Estudantes dos Cursos Superior e Subsequente
Durante o período 31/08 a 04/09, ocorreu encontros virtuais com os responsáveis
legais e estudantes dos Cursos Técnicos na modalidade Integrado e também com os
estudantes dos cursos Superiores e Subsequente. Nestes encontros, a Direção de
Ensino, Pesquisa e Extensão, as coordenações/presidências dos Colegiados e os
profissionais do Núcleo de Apoio Educacional (NAE) abordaram os principais pontos
sobre o ensino remoto. Os estudantes e responsáveis legais participaram do encontro
fortalecendo o diálogo entre toda a comunidade acadêmica.

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
No mês de agosto, o Boletim do Comitê de Crise passou a ser publicado
quinzenalmente. Entretanto, devido ao retorno das aulas, os membros do Comitê de
Crise entenderam que as demandas dos setores irão aumentar. Dessa forma, ficou
definido que todas as notícias publicadas nos boletins continuarão sendo publicadas na
página no IFMG Campus Sabará, redes sociais e enviadas para os emails da
comunidade acadêmica. Quando for necessário, o Comitê de Crise será convocado
pela direção para reuniões extraordinárias.

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

