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Portaria detalha medidas adotadas pelo IFMG
O IFMG publicou nesta terça-feira, dia 17 de março, a Portaria nº 358/2020,
que dispõe sobre medidas preventivas de enfrentamento da emergência de
saúde pública, adotadas pelo Instituto, em decorrência do Coronavírus. O
documento detalha aspectos práticos das medidas já divulgadas pela
Instituição, como a suspensão de aulas e atendimentos presenciais; realização
de trabalho remoto; entre outros.
Um Comitê Gestor de Crise está em constituição para seguir monitorando o
tema e atualizando providências, sempre que necessário. Novas informações a
respeito serão repassadas aos servidores por comunicado via e-mail e devem
ser acompanhadas, também, no portal do IFMG e nas redes sociais
(@ifmgnarede).

Leia mais

Pró-Reitoria de Ensino avalia estratégias para atividades acadêmicas não
presenciais - Em vídeo, o pró-reitor de Ensino, Carlos Bento, fala sobre a
possibilidade de atividades de Educação a Distância e ações que minimizem os
danos acadêmicos trazidos pela pandemia de Covid-19.
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