
Especificidades dos Cursos Técnicos Integrados/Cronograma

1. Resumão Geral. Os detalhes são apresentados após a tabela.  

Data Atividade

24/08/2020 até 18/10/2020

Efetivo conteúdo; atividade formativas e somativas.
2o Bimestre em formato MODULAR - dividido em

2 grupos com núcleo básico e núcleo técnico.

De 24/08/2020 a 20/09/2020 - GRUPO A

De 20/09/2020 a 18/10/2020 - GRUPO B

ATENÇÃO: A PARTICIPAÇÃO NOS ENCONTROS SÍNCRONOS É DE SUMA IMPORTÂNCIA 

PARA O BOM DESEMPENHO NAS DISCIPLINAS E NO ENTENDIMENTO PARA REALIZAÇÃO

DAS TAREFAS. PARTICIPEM ATIVAMENTE!

2. Entre os dias 24/08/2020 e 18/10/2020:

• Serão realizadas atividades de conteúdos e avaliações referentes ao 3º Bimestre.

• O 3o Bimestre será realizado em formato MODULAR - dividido em 2 grupos com núcleo

básico e núcleo técnico. A distribuição dos grupos foi construída da seguinte forma:

• De 24/08 a 20/09 GRUPO A

• De 20/09 a 18/10 - GRUPO B
• Valor máximo das atividades: 10 pontos
• Lembre-se  que  de  acordo  com  as  normas  acadêmicas  dos  cursos  uma  atividade

avaliativa não pode exceder 5,0 pontos.

a) Orientações gerais:

• As três primeiras semanas de cada grupo estão reservadas para aplicação de conteúdos e
atividades formativas. A última semana reservada somente às avaliações somativas.

• Os  horários  de  atendimento  síncrono  (Google  Meets)  seguirão  contemplando  apenas  as
disciplinas alocadas em cada grupo, ou seja, teremos atendimentos apenas para o grupo A de
disciplinas, no período determinado; e atendimento somente para grupo B de disciplinas no
período determinado.

• Será disponibilizado aos estudantes o Guia da Disciplina. Esse documento reúne todas as
ações que serão realizadas pelos professores ao longo do bimestre que transcorrerá por 8
semanas.  O Guia é um resumo de tudo que será ofertado na plataforma presencial  pela
disciplina. 



•  O  professor  deverá  lançar  os  conteúdos  efetivos  que  serão  trabalhados  nas  semanas
destinadas à sua disciplina e completar as outras 4 semanas que efetivamente não estará na
plataforma, com conteúdos complementares e /ou atividades de cunho formativo.

Grupo A

• De 24/08 a 13/09/2020 às 23:55 h - Aplicação de conteúdos e atividades formativas.
• Atendimentos  síncronos  desse  grupo  de  disciplinas  de  acordo  com  o  horário

divulgado.
• De  13/09  às  00:00  h   a  20/09/2020  às  23:55  h  -  Atividades  Somativas

(AVALIAÇÃO)

Grupo B

• De 20/09/2020 às  00:00 h a  11/10/2020 às  23:55 h -  Aplicação de conteúdos e
atividades formativas.

• Atendimentos  síncronos  desse  grupo  de  disciplinas  de  acordo  com  o  horário
divulgado.

• De  11/10/2020  às  00:00  h  a  18/10/2020  às  23:55  h  -  Atividades  Somativas
(AVALIAÇÃO)

b) Sobre os Atendimentos Síncronos:

• Os atendimentos estão ajustados todos com duração de até 60 minutos ( 1 hora ). Durante as semanas
de  atividades  do  terceiro  bimestre,  temos  a  proposta  de  organização  das  atividades  da  seguinte
forma:

• Professores com 3 aulas ou mais - Atendimento síncrono de 60 minutos;
• Professores com 2 aulas - Atendimento síncrono de 45 minutos;
• Professores com 1 aula - Atendimento Síncrono de 30 minutos

c) Dúvidas:

Estágios : estagios@muz.ifsuldeminas.edu.br – 3571 5078

Obajetos nos alojamentos / auxilios/ assistência estudantil : cgae@muz.ifsuldeminas.edu.br/ 
sae@muz.ifsuldeminas.edu.br – telefones : 3571 5089/ 3571 5070

Orientação Educacional – SOE : orientacao@muz.ifsuldeminas.edu.br  telefone (035) 9 99645369

(035) 9 92160246

Secretaria : secretaria@muz.ifsuldeminas.edu.br telefone : 3571 5063

Ensino Gestão:

DDE – Aracele Garcia de Oliveira Fasbinder – dde@muz.ifsuldeminas.edu.br telefone 3571 5709

DEN – Marcos Roberto Cândido – den@muz.ifsuldeminas.edu.br 3571 

CGE – Hugo Baldan Junior – cge@muz.ifsuldmeinas.edu.br telefone 3571 5123
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