Boletim 09 - Comitê de Crise do IFMG Campus Sabará
No dia 19 de maio 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.

Enem 2020 é Adiado
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o
Ministério da Educação decidiram pelo adiamento da aplicação do exame. As datas serão
adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais.
Clique aqui para acessar a página do Inep

Conselho Acadêmico - Próxima Etapa para Avaliação das Aulas Não
Presenciais
Na última reunião do Conselho Acadêmico realizada no dia 22 de maio (sexta-feira) foram
apresentados os relatórios da Comissão para analisar a viabilidade da utilização de
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no IFMG campus Sabará e da
Comissão para analisar a viabilidade dos estudantes do IFMG campus Sabará acessarem
conteúdos didáticos por meio de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Após
ampla discussão foi definida a instituição de uma Comissão para elaboração das diretrizes
para a avaliação do retorno das aulas não presenciais no IFMG Campus Sabará enquanto
durar a pandemia do COVID-19. A comissão foi constituída com representações de
servidores e estudantes.

IFMG promove Festival de Talentos
Você gosta de dançar? Dublar? Curte paródia, stand up e podcast? É fera nas artes
gráficas? Então essa é sua chance de mostrar seu lado artístico no Festival de Talentos
do IFMG. O festival será virtual e aberto para os estudantes matriculados nos cursos do
IFMG. Há várias categorias: paródia musical, dança, leitura dramática, dublagem, stand
up, podcast, etc. A ideia é que os participantes possam abordar temas do currículo dos
cursos de maneira original e criativa.
As inscrições iniciam dia 25 de maio e encerram dia 19 de junho. Os interessados devem
gravar suas apresentações, hospedá-las em uma plataforma de vídeo (YouTube) e
preencher o formulário de inscrição que pode ser acessado CLICANDO AQUI.
Maiores informações acesse o Edital CLICANDO AQUI.
Retificação do Edital - inclusão de nova categoria

Nova Turma para o Curso FIC de Tecnologias Digitais para Educadores
Estão abertas inscrições para a nova turma do curso FIC
de
Tecnologias Digitais aplicadas em processos Ensino-Aprendizagem, até
o dia 25 de maio de 2020.
Voltado para educadores, o curso é 100% não presencial, com início
previsto para 01 de junho de 2020, e duração de 6 semanas. Nele serão
abordadas ferramentas, baseadas em Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs),
que auxiliam a condução de atividades de ensino - aprendizagem.
Serão disponibilizadas 80 vagas, divididas em duas turmas, com critério de seleção por
ordem de inscrição. Segue o link para preenchimento do formulário de inscrição:
https://forms.gle/jzoQgQX3V9jiKv5s7

Registro e Controle Acadêmico - RCA
Expedição de Documentos
O histórico escolar e a declaração de matrícula são documentos que poderão ser
solicitados diretamente no site do campus https://www.ifmg.edu.br/sabara.
Após o acesso ao site:
1 - Clique em “Registro e Controle Acadêmico - RCA”
2 - Formulários e Requerimentos do Registro e Controle Acadêmico;
3 - Clique em “Declaração de matrícula ou histórico”

Demais dúvidas ou solicitações devem ser encaminhada para o endereço de e-mail da
secretaria do campus Sabará: secretaria.sabara@ifmg.edu.br.

Ações Desenvolvidas no IFMG Sabará Durante o Período de Isolamento
Social
Clique aqui para conhecer as ações que vem ocorrendo no IFMG campus Sabará.

ONG Oferece Capacitação em Tecnologia da Informação
A oportunidade tem como público alvo jovens entre 18 e 24 anos que possuam ensino
médio completo. No âmbito do IFMG, alunos de cursos técnicos subsequentes ou de
graduação podem atender a essa especificidade.
A organização não governamental "Rede Cidadã" oferta uma qualificação virtual na área
de tecnologia de informação. O projeto "Start Latam", realizado em parceria com a
Accenture Brasil, possui duração de três meses e também aborda temas relacionados à
inteligência emocional.
Ao final da capacitação, há a possibilidade de encaminhamento do aluno ao mercado de
trabalho. Acesse o site do projeto para saber mais.

Escola Nacional de Administração Pública Disponibiliza Cursos Online
Gratuitos
O Portal do Servidor, do Governo Federal, realizou uma seleção de cursos gratuitos
ofertados pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). As iniciativas são
realizadas de forma virtual e abordam temas relacionados à inserção da tecnologia no
contexto da administração pública.
Confira alguns desses cursos:
- Criatividade e Novas Tecnologias no Serviço Público
- Governo Aberto
- Portal Gov.Br
- Governança de Dados
- Acesso à Informação
- Proteção de Dados Pessoais no Setor Público
Para saber mais sobre as especificidades de cada curso, acesse o Portal do Servidor.

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

