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IFMG no combate ao Coronavírus! Acesse aqui os boletins do Comitê Gestor
de Crise, as ações para dar continuidade às atividades administrativas e
acadêmicas e os canais de atendimento ao público. Clique aqui.

Diretrizes para atuação. Por meio
de um conjunto de três Instruções
Normativas (IN’s), os servidores de
todas as unidades do IFMG poderão
seguir diretrizes e orientações de
trabalho para continuar com suas
atividades durante o período de
enfrentamento da pandemia do novo
coronavírus. Acesse.

Home office produtivo!
Desde o dia 18 de março a jornada
administrativa no IFMG é cumprida
remotamente, exceto pelos serviços
essenciais. A Progep e a Diretoria
de Comunicação prepararam dicas
para que o servidor se adapte à
rotina e mantenha a produtividade.
Saiba mais.

NOTAS
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f2654f47c8&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1662145862219367887&simpl=msg-f%3A16621458…

1/2

30/03/2020

E-mail de Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG pra você | Especial Combate ao Coronavírus - 25/03/2020
Atendimento ao público. Telefones, e-mails, além dos contatos disponíveis em
todos os nossos campi estão listados aqui.

NAS REDES

Durante o período de distanciamento social, é importante não deixar que nossa
rotina tenha grandes mudanças. O IFMG suspendeu as aulas temporariamente,
porém NÃO ESTAMOS DE FÉRIAS! Por isso, que tal seguir as dicas para manter o
ritmo dos estudos e aproveitar para relaxar a mente?

Envie sua sugestão de pauta e fale com a redação pelo email: jornalismo@ifmg.edu.br
Equipe: Ana Paula Batista • Jornalista | Ângela Bacon • Designer | Arthur Kangussu • Estagiário em
Jornalismo | Denise Ferreira • Jornalista | Joarle Magalhães • Jornalista | Juliano Tavares • Jornalista |
Kendson Alves . Designer | Léo Ruas . Designer | Michel Araújo • Designer | Thomás Bertozzi • Jornalista
| Virgínia Fonseca • Jornalista / Diretora de Comunicação
Av. Prof. Mário Werneck, 2590, Buritis. Belo Horizonte/MG.
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