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Bambuí, 22 de junho de 2020. 

 

COMUNICADO AOS DOCENTES E ALUNOS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM 
SUSTENTABILIDADE E TECNOLOGIA AMBIENTAL (MPSTA) 

 

A Coordenação do Curso, em um esforço continuado, se reuniu remotamente com o Colegiado 
do MPSTA nos dias 06/03, 20/05 e 01/06 de 2020, para que, junto às discussões ocorrentes 
nas instâncias competentes, fosse estabelecido um diálogo que, amparado pelos devidos 
diplomas legais do IFMG, consentisse em oferecer este comunicado.  

Diante da assisada anormalidade imposta pela pandemia do covid-19 e do resultado oferecido 
pelo formulário “Ouvindo a comunidade acadêmica do Mestrado Profissional em 
Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental (MPSTA) do IFMG, Campus Bambuí” enviado em 

26/05/2020, que permitiu conhecer as condições (de alunos e docentes) e propor estratégias 
para mitigar as perdas acadêmicas que não poderão ser integralmente evitadas, considera 
importante informar à comunidade acadêmica que: 

 

1. A vocação do IFMG Campus Bambuí e do MPSTA está intimamente comprometida com o 

ensino presencial e assim continuará. Todavia, é mister indicar que, devido às medidas de 
distanciamento social instauradas para conter a atual pandemia, atividades remotas serão 
necessárias a fim de que o calendário letivo seja retomado, devido à imprevisibilidade do 
retorno às aulas presenciais. Cabe ressaltar que tais atividades não supõem a adoção da 
modalidade “ensino a distância” (EaD), cujas particularidades não coadunam com a proposta 
do curso em questão;  

 

2. Os semestres letivos de 2020 estão mantidos. E, dada a dificuldade em estimar com 
precisão o fim da pandemia, as disciplinas em curso deverão ser finalizadas remotamente, em 
um regime de excepcionalidade. Recente publicação da Reitoria do IFMG, IN nº 5 de 18 de 
junho de 2020, oferece elementos norteadores que nos permitem adequar às necessidades 
específicas do curso do MPSTA; 

 

3. O Calendário Acadêmico para 2020/1 deverá ser retomado após o período de férias, 
previsto originalmente para 27/07/2020. Quanto ao segundo semestre, incluindo recesso, este 
será avaliado gradualmente, dependendo da situação da pandemia e deliberações das 
instâncias superiores. A proposta inicial visa atender à demanda de finalização do primeiro 
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semestre de 2020, o que deve acontecer até o final do mês de outubro. Os demais passos 
serão construídos gradual e minuciosamente, priorizando a saúde de toda a comunidade 
acadêmica; 

 

4. Considerando que para a realização das atividades remotas houve a indicação do Moodle, 
como Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA), docentes e alunos precisam se familiarizar 
técnica e didaticamente para um melhor aproveitamento da plataforma, podendo esta ser 
complementada pelo uso de ferramentas como Google meet, Zoom, YouTube, dentre outras, 
para o cumprimento das propostas;  

 

5. É compromisso do MPSTA reconhecer a autonomia docente quanto à proposta de 
estratégias de ensino e avaliação no cumprimento do calendário letivo, devendo, contudo, 
aquelas programadas para o primeiro semestre de 2020, terem seus Planos (reformulados) 
encaminhados pelos respectivos docentes, até o dia 26/06/2020, para a oportuna avaliação 
pelo Colegiado do Curso.  

 

6. A comunicação entre docentes e discentes deve ocorrer preferencialmente por meio de 
fóruns no AVA Moodle, ou recursos equivalentes, para permitir resposta assíncrona e o 
compartilhamento da comunicação com toda a turma, sem a necessidade de que todos 
estejam on-line, simultaneamente. Do mesmo modo, as atividades e estratégias de avaliação 

deverão ser postadas com antecedência e permitir acesso, preferencialmente assíncrono, a 
todos os discentes matriculados na turma.  

 

7. O docente deve permanecer atento ao cumprimento da metodologia proposta para que os 
alunos possam se organizar antecipadamente e não sejam prejudicados. A Coordenação e o 
Colegiado do curso se solidarizam com os discentes que apresentam dificuldades técnicas 
para acompanhar ou realizar as atividades remotas. Para tanto, oferece a possibilidade do 
trancamento nas disciplinas matriculadas, sem o registro em seus históricos escolares, sendo 
mantida a garantia da vaga, para quando nova oferta ocorrer, em condição que torne viável a 
realização da mesma, pelo aluno desistente. Nesses casos, atuará junto à Pró Reitoria de Pós-
Graduação em consonância com as Diretorias do Campus Bambuí, a Coordenação e 

Colegiado do curso; 

 

8. Recomenda que, enquanto durar esse momento de exceção e incertezas, os docentes se 
mantenham fiéis à proposta aprovada pelo Colegiado, acompanhando por contato remoto os 
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seus alunos, mas que não se sintam compelidos a atribuir frequência e avaliações que 
resultem em notas conclusivas, como recomendado pela Reitoria (IN nº 5 de 18/06/2020); 
Ressalto também que todos os docentes considerem as condições mínimas de acesso aos 
estudantes das ferramentas a serem disponibilizadas, para as quais o diálogo e o acordo 
mútuo para a atividade proposta seja adotado; 

 

9. As defesas de qualificação e de dissertação final devem ocorrer no formato remoto, por meio 
de salas virtuais (Zoom, Google Meet ou similar), sendo antecedidas pelo envio das 
documentações correspondentes, para a Secretaria do Mestrado e para os membros da 
banca, conforme estabelecido em normativas anteriores à pandemia. Para essas, há a 
necessidade de que o mestrando e todos os membros avaliadores realizem a atividade de 
modo sincrônico, sendo recomendada a gravação da reunião pelo presidente da banca 
(Orientador) e que este registro, incluindo a etapa de comunicação do resultado final, seja 
repassado à Secretaria, para arquivamento e comprovação do processo, em caso de possíveis 
sindicâncias realizadas pelos órgãos regulatórios. 

 

10. O IFMG Campus Bambuí conta com um setor de apoio e assistência para aqueles que 

apresentarem dificuldades de saúde psíquica e que apresentem necessidades educacionais 
específicas, o NAPNEE, que nos auxiliará a considerar as especificidades de cada caso, em 
um trabalho conjunto com professores e coordenadores. Este apoio visa auxiliar o caso de 
vulnerabilidade também do docente e do técnico-administrativo, durante o período 
emergencial. 

 

Mais informações e detalhamentos estão sendo normatizado em documentação que será 
brevemente publicada pelo IFMG Campus Bambuí. Havendo qualquer alteração desse quadro, 

toda a comunidade do MPSTA será informada imediatamente. Contamos com a colaboração 
para evitar o alarmismo e os “ruídos” em nossa comunicação. Assim, diante de qualquer 
dúvida, não hesitem em se comunicar. Oferecemos três fontes para o seu contato: 
simone.moreira@ifmg.edu.br (Coordenadora); ronaldo.barbosa@ifmg.edu.br (Secretário) ou 
pelo e-mail, mestrado.sustentabilidade@ifmg.edu.br. 

 

Lembrando que devem estar atentos às práticas de prevenção contra este vírus, desejo saúde 
a todos, para cuidarem de si de dos seus familiares. 

Até breve! 

A Coordenação. 


