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IFMG suspende aulas por tempo indeterminado a
partir de 18/03 e autoriza trabalho remoto
A partir desta quarta-feira, 18 de março, estão suspensas as aulas presenciais
de todos os cursos do IFMG em todos os seus campi. Com relação às
atividades acadêmicas e administrativas, deverão ser mantidos os serviços
essenciais que demandam a presença do servidor no local de trabalho,
levando em conta as orientações de prevenção determinadas pelo Ministério
da Saúde. Os demais servidores deverão permanecer em serviço por trabalho
remoto, a ser acordado com a direção do campus de exercício, e com os próreitores ou diretores sistêmicos, na Reitoria.

As decisões são por tempo indeterminado, até que novas orientações sejam
repassadas por autoridades e órgãos de saúde. As medidas visam conter o
avanço da pandemia da Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, e
somam-se a uma série de ações que já estavam em andamento no IFMG
desde o dia 11 de março.
Além das aulas dos cursos técnicos, superiores e da pós-graduação, estão
suspensos eventos, viagens e reuniões. Somente encontros de caráter urgente
e com número restrito de participantes poderão ser realizados em caráter
excepcional. Ainda nesta semana, novas recomendações sobre o
replanejamento das atividades acadêmicas e administrativas serão divulgadas
pela instituição aos servidores.
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