Considerações:
A data de início das aulas está muito tarde. Todas as escolas de ensino médio começam no início de fevereiro,
gostaria que o IFMG justifica-se a razão de começar tão tarde. Em contrapartida as aulas avançam em julho até a
metade da terceira semana, e em outubro na semana do dia 12/10/2018, quando as escolas param, no IFMG
continua. Sugiro começar as aulas no início de fevereiro, terminar na segunda semana de julho, como todas as
outras escolas.

Retorno do CA
O início das aulas do curso técnico será em 18 de fevereiro. A opção para a data do início das
aulas é em função do prazo para matricula para os cursos superiores (a evasão foi reduzida com
a adoção da estratégia de adiar o início das aulas para possibilitar o maior número de chamadas
antes do início das aulas e considerando o calendário do SISU/ENEM) e o fato do modelo da
escola, onde os professores atuam nas modalidades de curso técnico e superior, dando aula em
um mesmo semestre em diferentes modalidades. Assim, os calendários não podem ser
elaboradores de forma independentes.

Sugiro que a Festa Junina seja mantida, conforme calendário acadêmico de 2018, para o dia 08 de junho de 2019,
Pedido atendido.
para que este evento seja mantido como o TIDEX do 1º período de logística. obrigada!
Peço que observem bem as datas para trancamento e para resultado final da ACEA. Quando o aluno é reprovado na Foi proposto a mudança do formulário para permitir que os estudantes indiquem o desejo no
ACEA, ele deixará de ter a oportunidade de trancar, caso o trancamento aconteça antes do resultado da ACEA.
trancamento se os pedidos não forem deferidos.
Sugestão 1:
O período de pedido de AE e ACEA poderia começar junto com início das aulas (25 de Fevereiro no primeiro
semestre e 1° de Agosto no segundo semestre)
Sugestão 2:
Publicação dos resultados para pedidos de AE ou ACEA: encurtar período, sugiro 22 de Março no primeiro semestre.
Sugestão 3:
Resultado final de ACEA: encurtar período, sugiro 5 de Abril no primeiro semestre
Sugestão 4:
No primeiro e segundo semestre o período de trancamento de disciplina ou matrícula deve ser após resultado dos
pedidos de AE ou ACEA. Assim o aluno que tiver o pedido deferido poderá trancar a disciplina.
Sugestão 5:
Festa Junina: 8 de junho para viabilizar execução e avaliação da atividade de extensão (TIDEX de LOG e TPG)
Sugestão 6:
Alteração de exames finais (15 e 16 de Junho e 16 e 17 de Dezembro) para exames especiais ou recuperação.
Houve confusão nestes nomes em 2018.

As alterações dos períodos dos requerimentos eram muito complexas, pois as datas sugeridas
estavam de acordo com os períodos de funcionamento do RCA, buscando evitar choques com
outras atividades que demandam muito o setor como o caso das sugestões. Assim, foi proposto a
mudança do formulário para permitir que os estudantes indiquem o desejo no trancamento se os
pedidos não forem deferidos.

Calendário Técnico:
Sugiro que o período de requerimento na DEPE para recuperação do 1 trimestre seja do dia 23 a 27/05, para se ter
tempo hábil antes do primeiro dia de prova (29/05) para avisar aos professores sobre o número de alunos que
solicitaram recuperação ou se terá algum aluno fazendo recuperação da disciplina.

Sugestão atendida parcialmente, mas o CA entendeu que contemplou o objetivo da sugestão. O
EATI mudou de data, de acordo com outra solicitação. A contabilização foi conferida. Haver mais
que 200 dias letivos não implica em problemas para o calendário, o que não pode é haver menos
que 200 dias letivos.

A reunião de pais do dia 15/06 ficou no mesmo dia do EATI. Sugiro a reunião de pais mudar para o dia 29/06.
Sugiro que o período de requerimento na DEPE para recuperação do 2 trimestre seja do dia 04 a 09/09, para se ter
tempo hábil antes do primeiro dia de prova (11/09) para avisar aos professores sobre o número de alunos que
solicitaram recuperação ou se terá algum aluno fazendo recuperação da disciplina.
No mês de Dezembro seriam 10 dias letivos?
Na contagem atual do calendário contei 201 dias letivos e se Dezembro for 10 dias letivos seriam 202 dias letivos no
ano.
Deveria
ter um dia destinado a prova global, na semana letiva. Sem que a aplicação desta prova ocorra no sábado. O CA optou por manter o modelo sugerido em reuniões do ensino, onde a avaliação global ocorre
um dia na semana e outro no sábado. A adoção de modelo com as duas provas em dia da
semana levaria a necessidade de reposição, devido a contabilização da carga horária das
disciplinas. Só existia margem para manutenção em um dia para cada etapa.
Boa noite. Em reunião democrática com as coordenações e DEPE ficou decido:
- fim da semana de extensão em fevereiro
- alteração do evento Mostra Profissional para Escola Aberta
- Escola Aberta deverá ser de 2 dias de duração.

Sugestão atendida. Mas os conselheiros apontaram a necessidade da comissão da mostra ficar
atenta à programação em 2 dias. A proposta não foi aprovada pelos conselheiros, pois já existe
um programa do governo com esse nome que poderia confundir o objetivo do evento, visto que o
programa é conhecido pela rede e para o mesmo público

Sugiro que a festa junina seja no inicio de junho. Na data atual, além dos alunos estarem na epoca de prova, os
professores também estão apertados.

Sobre a festa junina, a solicitação foi atendida conforme proposição em outra sugestão. Em
relação a semana de outubro, ela não é possível devido modelo semestral dos cursos superiores.
Para comportar tal semana, seria necessária a reposição, com aula, em sábados letivos, para
cada um dos dias da semana sem aula. O CA entendeu que devemos evitar sábados letivos com
ministração de aula.

Acho que em outubro deveria ter sim os dias do feriado da criança e professor. Todo mundo chega em outubro
cansado. Este feriado é um suspiro e uma energia para chegar ao final do ano. Deveria ser até dia 15.

Qual o motivo dos técnicos começarem antes dos cursos superiores? Não seria melhor fazer a reuniao com os pais e O descolamento em uma semana dos cursos técnicos em relação ao superior é para permitir a
começar a aula na segunda?
realização das atividades inerentes a essa modalidade sem prejuízos para a carga horária das
disciplinas, como no caso da avaliação global, conselhos de classe e outras.
Fevereiro:
Fiquei em dúvida na contagem dos dias letivos. Na minha avaliação são 8 dias e não 10, a menos que estamos
considerando os dois dias reunião pedagógica como dias letivos, o que temos que avaliar melhor.
Maio:
- Alterar o período de pedido de recuperação para: 22 a 24/05/2019
- Sugiro acrescentar o dia 22/05/2019 para Reunião Pedagógica
Junho:
- Alterar Conselho de Classe para dia 12/06/2019 (para ter no mínimo dois dias de intervalo entre lançamento e
preparação para o Conselho de Classe)
- Alterar Reunião de Pais para dia 29/06/2019 (mas vale ainda conversamos mais sobre se manteremos no sábado
ou durante a semana)
Setembro:
- Alterar o período de pedido de recuperação para: 4 a 6/09/2019
- Sugiro acrescentar o dia 04/09/2019 para Reunião Pedagógica
- Alterar Reunião de Pais para Outubro.
Outubro:
- Acrescentar Reunião de Pais para: 05/12/2019
O EATI foi criado para ser em maio. Vcs poderiam ter consultado a comissão q sempre organiza o evento. Sugiro a
data 24 e 25 de maio.

Perdidos sobre as datas de requerimentos e outros atendidos parcialmente, conforme alterações
considerando o conjunto de sugestões. Reunião de pais de outubro suprimida e acrescentada em
dezembro. As reuniões pedagógicas deverão constar no calendário administrativo.

Calendário dos técnicos
- data para entrega das atividades complementares deveria ser mais no final do semestre/ano
- data de segunda chamada deveria ser anterior à requisição recuperação
- Não está claro o que seria ajuste de AC (1 à 4/10), caso seja de atividades complementares, poderia ser
postergado para o final do ano (pelo menos fim de novembro)
- Pré-conselho de classe? Seria outra reunião de conselho? Se for, não vejo necessidade.

A entrega das atividades complementares é em função do calendário do RCA, não podendo
chocar com outras datas cuja demanda do setor já seja acima da média. O pré-conselho é
previsto no novo regulamento do IFMG. Ele será mais amplamente divulgado conforme
programação da DEPE. O inicio das aulas do superior não tem como iniciar com o técnico devido
os prazos da divulgação das notas do ENEM pelo INEP.

Calendário do superior
- Iniciar aulas juntamente com os técnicos (20/02)
- aulas de 07 e 08 de março seriam de segunda e terça respectivamente
- Adiantar as provas finais do 1º semestre para 11 e 12/07
- Adiantar o período de férias para início em 15/06
- Adiantar o início do segundo semestre (29/07)
- Adiantar provas finais do 2º semestre para 12 e 13/12
- Adiantar início do período de férias para 16/12

Solicitação atendida.

