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Bambuí, 27 de julho de 2020. 

 

Aos alunos do Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental (MPSTA) 

 
COMUNICADO 2 

 
Queridos alunos; 

Sejam bem-vindos, de volta! 

 

Neste momento delicado da pandemia do Covid-19, o IFMG tem desenvolvido ações para o retorno 

das atividades acadêmicas, sempre atento às orientações para a preservação da saúde e da vida 

de todos. 

 

Ao longo do período de distanciamento social, muitas dúvidas surgiram e nós, coordenadores e 

docentes estivemos trabalhando para que vocês possam reiniciar os cursos, sem maiores prejuízos 

e com qualidade. Quando as aulas passam a ser realizadas em ambiente remoto, ter o apoio e a 

dedicação de vocês, com ampla participação nas atividades propostas, faz muita diferença! Todas 

as aulas no ambiente virtual foram pensadas para que o aprendizado não pare! 

 

Habilidades importantes para o mestrando do MPSTA estarão sendo desenvolvidas por meio desse 

novo formato, como a capacidade de organização e priorização, a responsabilidade sobre o próprio 

aprendizado, a disciplina, a automotivação e o domínio das ferramentas virtuais para fins de estudo 

e formação do conhecimento são algumas das que se destacam. Para tanto, é fundamental que a 

adesão às atividades em seu formato remoto seja realizada, obedecendo ao calendário proposto, 

num compromisso com a autoinstrução, tornando possível, que continuem seus estudos com 

flexibilidade e segurança. 

 

De 27/07 a 31/07 não haverá atividades avaliativas. Neste período você deverá testar o acesso ao 

Moodle (https://ava.bambui.ifmg.edu.br/) e às salas virtuais de todas as disciplinas em que está 

matriculado. Cada disciplina possui uma senha própria que será (ou já foi anteriormente) 

repassada pelo docente responsável, via e-mail. Em casos de bloqueio, você deverá entrar em 
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contato pelo endereço: moodle.bambui@ifmg.edu.br. Não se esqueça de colocar a mensagem em 

cópia para o docente da disciplina, a coordenação e a secretaria do MPSTA, nos permitindo 

acompanhar as ocorrências. 

 

De acordo com o Calendário Acadêmico aprovado pelo Colegiado do curso, a cada semana, 

somente um conjunto determinado de disciplinas poderá oferecer atividades avaliativas. 

Com este único critério limitador, a autonomia do docente permanece garantida, na distribuição das 

estratégias pedagógicas e não há uma sobrecarga de tarefas para vocês.  

 

Assim, a partir do dia 03/08, espera-se que, semanalmente, atividades avaliativas sejam 

marcadas, obedecendo-se ao Plano Pedagógico de Trabalho (PPT) e ao Calendário Acadêmico, 

sem impedir, contudo, que materiais instrutivos ou atividades não avaliativas possam ser postados 

a qualquer momento pelo docente. O portal do Moodle oferece uma série de recursos, que os 

ajudarão a se manterem informados das novidades. Ao longo do semestre, a postagem de 

informações relevantes sobre os temas, estratégias de diálogos e troca de experiências será 

fomentada.  

 

O ambiente virtual de aprendizado, Moodle, deverá servir como o ponto de encontro entre vocês e 

com o professor da disciplina, já que as aulas presenciais ainda não são seguras. É na sala virtual 
que todas as postagens deverão ficar disponíveis. Fóruns, diário de bordo e chats servirão para 

mantê-los aproximados e para que possam tirar suas dúvidas e obterem orientações. 

 

Sabemos que são tempos de incertezas para todos e, por isso, estaremos juntos para garantir o 

desenvolvimento de cada um. Seguimos à disposição de vocês. Fiquem atentos e participem com 

afinco das propostas! 

 

Essa fase vai passar e, quando passar, estaremos mais fortes!  

Vamos juntos! 

A Coordenação. 
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