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COMUNICADO Nº 01/2020/PIR-NFG/PIR-DEN/PIR-DGE/PIR/IFMG
Assunto: Suspensão do calendário acadêmico e disponibilização de atividades online
não obrigatórias aos discentes
Piumhi, 14 de abril de 2020.
Prezados alunos do Curso Técnico em Edificações,
Devido ao quadro de enfrentamento do Coronavírus, nossas aulas estão suspensas desde
o dia 18 de março de 2020. Desde então, foram realizadas reuniões de um Comitê de
crise para o enfrentamento do Coronavírus e do Conselho Acadêmico para discussões e
deliberações sobre a situação.
Assim, conforme decisão do Conselho Acadêmico, o calendário está suspenso enquanto
durar as recomendações sanitárias para o fechamento das escolas.
O IFMG campus Piumhi optou por não usar EAD (Ensino à Distância), considerando
que nem todos os alunos têm acesso à Internet ou a aparelhos eletrônicos adequados
para o acompanhamento das atividades. Além disso, nosso campus não possui, ainda,
estrutura para gravação de aulas, entre outras coisas.
No entanto, serão disponibilizados exercícios e atividades por alguns professores, no
Google Classroom (aplicativo), por e-mail ou pelo Meu IFMG. Essas atividades não
contarão como continuidade de aulas, nem valerão pontos nas disciplinas. A
participação também não é obrigatória. A ideia é que, por meio delas, vocês tenham a
oportunidades de continuarem desenvolvendo duas habilidades na área.
Na volta às aulas, serão realizadas alterações no calendário acadêmico de forma a
compensar o tempo em que estamos de quarentena. Não há uma previsão ainda, uma
vez que dependemos da situação do país em relação ao enfrentamento da doença.
Tendo em vista que estamos passando por um momento delicado, sugiro aos estudantes
e suas famílias que continuem se cuidando. Mantenham a serenidade, e se organizem da
melhor maneira para lidar com a quarentena, mesmo diante de condições diversas de
trabalho, de renda e de saúde.

Na tabela, seguem as atividades que serão disponibilizadas pelos professores e a forma
como poderão ser acessadas:
DOCENTE
DISCIPLINA
Carla
Instalações elétricas
Douglas
Tatiane
Vanessa
Vinícius

Matemática Aplicada I
Tecnologia da Construção II
Orçamento
Matemática Aplicada II

Estaremos à disposição em caso de dúvidas.
Atenciosamente,
Mariana Schuchter Soares
Coordenadora do Curso Técnico em Edificações

INSTRUMENTO DE ACESSO
Google Classroom (código de acesso:
opvrtj4)
E-mail
Meu IFMG
Meu IFMG
Meu IFMG

