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Comunicado 05/2020 – CGEMT-CGESPE/SJE/IFMG/SETEC/MEC 

 

São João Evangelista, 30 de julho de 2020. 

 

 

De: Coordenação Geral de Ensino Médio e Técnico e Coordenação Geral de Ensino Superior, Pesquisa e Extensão 

Para: Estudantes do IFMG – Campus São João Evangelista 

Assunto: Horário de Aulas para o Ensino Remoto Emergencial (ERE) no IFMG/SJE 

 

Prezado(a) estudante, 

Desejamos que esteja bem e em condições para acompanhar as aulas do Ensino Remoto Emergencial que iniciará 

na próxima segunda-feira dia 03 de agosto, conforme os horários em anexo. 

Trata-se de um momento desafiador que exige um esforço de cada um de nós para superar os efeitos do 

isolamento e distanciamento social, impostos pelo Coronavírus, causador da Covid-19. 

Neste sentido, o Departamento de Ensino, conjuntamente com as coordenações gerais, as coordenações de 

curso, a equipe pedagógica e o corpo docente fizeram sua parte e organizaram todo o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) para possibilitar a interação entre os professores e você. 

Agora é sua vez. Você precisa fazer sua parte dando um voto de confiança no trabalho realizado pelo IFMG/SJE e 

aproveitar tudo o que foi e está sendo preparado para você neste novo espaço virtual de aprendizagem. 

Entendemos que entre ficar de braços cruzados e oferecer alguma oportunidade de aprendizagem para você, a 

segunda opção é a melhor porque vai minimizar os impactos negativos provocados pela Pandemia. 

Pedimos sua atenção para a forma com que estão organizados os horários dos cursos ofertados no Campus São 

João Evangelista. Cada curso, em comum acordo com o respectivo colegiado, adotou uma estratégia que julgou 

melhor para o ERE neste momento. Estratégia esta que pode ser alterada ao longo do processo e para os 

próximos períodos no sentido de melhorar o AVA e a interação entre professores e estudantes. 

Acesse abaixo o horário de aulas da sua turma/curso. 

 


