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Comunicado Nº 3/2020/PIR-CTEI/PIR-DEN/PIR-DGE/PIR/IFMG
Piumhi, 13 de abril de 2020.
Prezadas (os)
Mães, Pais, Responsáveis e Estudantes;
Assunto: Suspensão calendário acadêmico devido ao Coronavírus e atividades
remotas não obrigatórias de estudo aos discentes

Devido ao atual quadro de enfrentamento da pandemia do Coronavírus, nossas
aulas estão suspensas desde dia 18 de março. Desde então várias reuniões
aconteceram a ﬁm de analisar documentos, Leis e o cenário de saúde do país e
região para tomar as providências com relação ao calendário de aulas do campus
Piumhi.
Foram realizadas reuniões pelo comitê de crise para o enfrentamento do
Coronavírus, Conselho Acadêmico e Colegiado do Curso Técnico em Ediﬁcações,
Integrado e conforme decisão do Conselho Acadêmico, decidimos suspender o
calendário de aulas enquanto durar as recomendações sanitárias para
fechamento das escolas.
Na volta às aulas, faremos as alterações do calendário, realocando os dias de
férias e também de ﬁnal do ano escolar. Sendo assim, gostaria de tranquilizar os
estudantes e famílias de que faremos um novo calendário tentando garantir que
os discentes tenham acesso à formação prevista para o ano escolar vigente. Nós
podemos estender o calendário para o ano de 2021. Entretanto, não podemos
aﬁrmar agora como ﬁcarão as datas, pois tudo dependerá de quando
reiniciaremos as aulas. Sendo assim, os estudantes não terão o ano cancelado, o
calendário está suspenso e as aulas voltarão de onde paramos.
A decisão de não ter aulas virtuais que contassem como dias letivos se justiﬁca na
medida em que não são todos os estudantes que têm acesso a internet e
equipamentos eletrônicos de qualidade para assistirem todas as aulas e também
por não conseguirmos garantir a qualidade dos nossos cursos nessa modalidade,
visto que não temos equipamentos e ferramentas adequadas à docentes e
estudantes. Foram realizadas pesquisas com estudantes para termos acesso a
esses dados sobre a qualidade do acesso à internet e também para veriﬁcarmos
as questões econômicas e de saúde dos mesmos.
Tendo em vista que esse é um momento delicado que estamos passando, sugiro
aos estudantes e suas respectivas famílias que continuem se cuidando.
Mantenham a calma, a paz, serenidade e se organizem da melhor maneira para
lidarem com a quarentena. Sei que existem condições diversas de trabalhos, de
renda, de tamanho da casa e também de saúde que podem inﬂuenciar
diretamente esse período.
Sendo assim, a Coordenação do Curso Técnico em Edificações, Integrado e demais
setores do campus Piumhi, se colocam à disposição dos estudantes e suas
famílias, na certeza de que continuaremos cumprindo nosso papel de formação
humana e acadêmica dos estudantes, dando todo apoio que for necessário para
enfrentarmos, juntos, esse desafio.
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Vamos manter nosso vínculo com os estudantes através de orientação de estudos,
atividades, apoio pedagógico e sugestões culturais. Os/as professores/as irão
colocar sugestões de materiais e atividades a ﬁm de ajudar os estudantes a
manterem suas rotinas de estudos. Lembrando que essas atividades não contarão
como dias letivos e/ou cumprimento de carga horária do curso, conforme a
Resolução nº 1 de 26 de março de 2020 e Instrução Normativa nº 1 de 06 de abril
de 2020 / campus Piumhi. Sugiro que as famílias possam a ajudar os estudantes a
manterem uma rotina de estudos e de autocuidado.
Abaixo segue a tabela de disciplinas e a plataforma que os/as professores/as irão
postar os materiais. Essa ação não prejudicará estudantes que não tem acesso à
internet, pois continuaremos os conteúdos de onde paramos no retorno às aulas.
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Peço que os estudantes entrem nesses portais (e-mails, MEUIFMG, Google
Classroom) para acesso a esses materiais e atividades.
Estou à disposição em caso de dúvidas!
Se cuidem! Abraços!
Ranucy Campos
Coordenadora Curso Técnico em Edificações, Integrado.

Documento assinado eletronicamente por Ranucy Campos Marçal da
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