CAMPUS
Itabirito

COMUNICADO

04/2022
Coordenação do curso técnico de
Automação Industrial

Prezados e prezadas estudantes,
No comunicado desta semana, algumas informações importantes:
A partir da próxima segunda-feira, dia 21/02, teremos o retorno das disciplinas no modo
presencial. Como informado anteriormente, é necessário o preenchimento do
Formulário para comprovação de vacinação até 17/02, esta quinta-feira. Estudantes que
não comprovarem vacinação não poderão entrar no instituto, lembrando que o nome
deve estar legível no cartão de vacina. Em anexo, estão listados os nomes das pessoas
que ainda precisam realizar ou completar a comprovação. Não deixem de conferir o
arquivo e peço aos/às representantes que reforcem este lembrete e o prazo de 17/02
nos grupos.
As turmas estarão divididas nas seguintes salas de aulas
1º A - Sala 301/ 1º B - Sala 302
2ºA - Sala 313/ 2º B - Sala 314
3ºA - Sala 307/ 3ºB - Sala 309
As seguintes disciplinas permanecerão no formato remoto: Química (professora Tamyris
retornará de licença médica a partir de 28/02); Educação Física; Desenho técnico e
Acionamentos elétricos
Segunda e terça de carnaval e quarta-feira de cinzas, assim como os sábados letivos
serão em formato remoto
Para estudantes do terceiro ano aprovados no SISU 1º semestre: O Colegiado do Curso
se reuniu hoje e decidiu iniciar um processo de atualização da Instrução Normativa que
trata da reclassificação. Essa decisão representa um movimento institucional no sentido
de pensar em alternativas para que os estudantes que forem aprovados em instituições
de ensino superior não percam sua chance de ingresso por conta da defasagem do
Calendário Acadêmico. Cabe ressaltar, porém, que esse processo ainda não está
definido. O documento será discutido coletivamente e os casos serão avaliados
individualmente. Peço que fiquem atentos aos comunicados na próxima semana para
mais informações. Lembramos a todos e todas que o prazo para inscrição no SISU se
inicia hoje e termina no dia 18/02.

Em caso de dúvidas, entre em contato por e-mail: aut.itabirito@ifmg.edu.br
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