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COMUNICADOCOMUNICADO

Prezada comunidade do IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre.

Seguindo o planejamento e a organização do retorno presencial das a vidades pedagógicas, informamos que as

aulas presenciais, que irão se iniciar em 22 de novembro de 2021, serão ministradas da seguinte maneira:

1. As aulas presenciais ofertadas são prioridade neste momento. Todavia, para garan r a con nuidade do

estudo daqueles alunos que optaram em se manter no ensino remoto, o professor vai alimentar a

plataforma com materiais de estudo;

2. Todos os alunos que optaram por permanecer no ensino remoto, devem participar do atendimento discente

para tirar dúvidas do conteúdo;

3. Todas as avaliações vão permanecer remotas;

4. Todas as aulas vão seguir o horário de aulas publicado no portal ins tucional. As aulas dos cursos integrados

vão seguir a oferta em blocos. Qualquer alteração na oferta da disciplina presencial, será encaminhada aos

alunos;

5. Atenção às disciplinas que serão ofertadas presencialmente - Comunicado publicado no site institucional ;

6. As faltas não serão computadas, contudo o professor deve registrar, em documento próprio, os alunos que

estão comparecendo às aulas presenciais. Tanto presenças quanto ausências não serão registradas no diário

do SUAP;

7. Nas aulas presenciais é preciso estar atento às medidas de segurança: 

É obrigatório o uso de máscaras, e a mesma deve ser u lizada da forma correta, não sendo permi do a

utilização da máscara apenas no queixo ou com o nariz de fora.

Com o retorno às a vidades presenciais, o isolamento social será subs tuído pelo distanciamento social.

Não mantenha contatos físicos, como abraço e aperto de mão.

Evite aglomerações nas salas, corredores e banheiros. 

Higienize frequentemente as mãos com água e sabão, inclusive ao chegar e antes de sair da sala de aula.

Higienize frequentemente as mãos com álcool em gel nas situações em que o uso de água e sabão não for a

opção.

(Assinado Eletronicamente)

Alexandre Fieno da Silva
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