
PROGRAMAÇÃO

RECEPÇÃO DOS CALOUROS E ACOLHIMENTO DOS VETERANOS

IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE - 2021

➔ CURSOS VESPERTINOS: integrado, bacharelado, subsequente
em Designer de Interiores

2ª feira - 05/04 - 9:00 às 10:10 - Live Recepção e
acolhimento: veteranos e ingressantes

Realização: Equipe de Gestão

Transmissão: youtube - Canal do IFSULDEMINAS - Campus
Pouso Alegre

Estão todos convidados para acompanhar o
encontro, via youtube, e receber nossos
alunos, via chat.

3ª feira - 06/04 - 13:20 às 15:20 - Encontro do coordenador
de curso com os ingressantes do integrado

Realização: coordenadores de curso integrado

1º momento: assuntos comuns

Meet: https://meet.google.com/uzk-zvja-nxc

Os professores que ministrarão aulas para os
ingressantes estão convidados para este 1º momento
a fim de se apresentarem a eles.

Caso não possa comparecer, uma possibilidade é

https://meet.google.com/uzk-zvja-nxc


enviar sua foto, nome completo e disciplina que irá
ministrar, para o coordenador de curso a fim de que ele
faça uma breve apresentação.

2º momento: especificidades dos cursos - cada coordenador
com os ingressantes do seu curso

3ª feira - 06/04 - 13:20 às 15:20 - Encontro da Equipe
Multidisciplinar e CGE com os alunos veteranos (todas as
modalidades)

Realização: Equipe Multidisciplinar e CGE

➔ Cursos noturnos:  Licenciaturas e Subsequentes

2ª feira - 05/04 - 19:00 às 20:30 - Live Recepção e
acolhimento: veteranos e ingressantes

Realização: Equipe de Gestão

Transmissão: youtube - Canal do IFSULDEMINAS - Campus
Pouso Alegre

Estão todos convidados para acompanhar o
encontro, via youtube, e receber nossos
alunos, via chat.

3ª feira - 06/04 - 19:00 às 20:30 - Encontro do coordenador
de curso com os ingressantes dos cursos técnicos
subsequentes

Realização: coordenador de curso

Técnico subsequente em Designer de Interiores

Meet: https://meet.google.com/fjp-tney-ekz

https://meet.google.com/fjp-tney-ekz


Técnico subsequente em Química

Meet: https://meet.google.com/pkp-crqx-sjo

Técnico subsequente em Segurança do Trabalho

Meet: https://meet.google.com/azx-jnds-xvb

Técnico subsequente em Administração - Meet:
https://meet.google.com/mqt-qasc-mhy

Os professores que ministrarão aulas para os
ingressantes estão convidados para este momento a
fim de se apresentarem a eles.

Caso não possa comparecer, uma possibilidade é
enviar sua foto, nome completo e disciplina que
ministra, para o coordenador de curso a fim de que ele
faça uma breve apresentação.

3ª feira - 06/04 - 19:20 às 20:30 - Encontro da Equipe
Multidisciplinar e CGE com os alunos veteranos (todas as
modalidades)

Realização: Equipe Multidisciplinar e CGE

https://meet.google.com/pkp-crqx-sjo
https://meet.google.com/azx-jnds-xvb
https://meet.google.com/mqt-qasc-mhy

