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1- ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

Chamamos de Ensino Remoto Emergencial as estratégias didáticas e pedagógicas criadas para diminuir
os impactos das medidas de isolamento social sobre a aprendizagem dos alunos. Essas medidas podem
ser mediadas por tecnologias ou não e ajudam a manter os vínculos intelectuais e emocionais dos
estudantes e da comunidade escolar durante a pandemia.

A abertura das atividades do Ensino Remoto Emergencial do CEFET-MG acontecerá na segunda-feira,
dia 10 de agosto, com o início da programação da Semana de Acolhimento, que se estenderá até o dia
14 de agosto, e contará com atividades voltadas para servidores, alunos e pais. A aula inaugural para
todos os alunos dos cursos técnicos e da graduação será realizada dia 13 de agosto, conforme
horários estabelecidos na programação. O Ensino Remoto Emergencial durará até quando não for
possível a retomada das atividades presenciais.

Você pode saber mais sobre o assunto acessando a página do CEFET MG-Nepomuceno
(http://www.nepomuceno.cefetmg.br/),clicando na aba Ensino Remoto Emergencial.

http://www.nepomuceno.cefetmg.br/


2- ATIVIDADES

Serão divididas em atividades assíncronas e atividades síncronas.

Atividades assíncronas são atividades que os estudantes podem realizar em momentos

diferentes. Por exemplo, uma aula gravada pelo professor e disponibilizada para os alunos e as

tarefas prescritas para serem computadas como carga horária da disciplina.

Atividades síncronas são atividades em que estão, ao mesmo tempo, professor e turma,

conectados através da internet. Elas são basicamente constituídas de aulas, mas podem ser outras

atividades, como avaliações, etc.



3- TRANCAMENTO

Os estudantes dos cursos técnicos de nível médio podem trancar a matrícula a qualquer

momento durante o ensino remoto emergencial. Esse período de trancamento referente ao

período do ensino remoto não será contabilizado no tempo que o estudante tem para

integralizar o curso.



4- EQUIPAMENTOS

Algumas atividades poderão ser feitas utilizando um celular ou um tablet. O CEFET-MG criará

um programa de inclusão digital, com critérios socioeconômicos, a ser divulgado no site dedicado

ao ensino remoto. O estudante pode participar das aulas síncronas sem ter um microfone ou

câmera ligados ao seu computador.



5- PLATAFORMA UTILIZADA

Será utilizado o SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas), a Rede 

Nacional de Pesquisa (RNP) e a Microsoft Teams.



6- CARGA HORÁRIA

Para o ensino técnico foi estabelecido o percentual de atividades síncronas de cada disciplina 

ofertada por meio do ensino remoto emergencial, observado o percentual mínimo de 25% (vinte 

e cinco por cento) da carga horária semanal da disciplina.



7- TEMPO DIÁRIO DE AULAS

Para os cursos técnicos, haverá, no máximo, 4 aulas síncronas por dia. Cada aula síncrona terá

duração máxima de 50 minutos consecutivos, em conformidade com os horários estabelecidos

pelos Departamentos e Coordenações de Curso. Esses horários serão definidos previamente e

divulgados na página do CEFET MG-Nepomuceno.



8- AVALIAÇÃO

Cada professor irá estabelecer a forma como ele irá realizar as avaliações, bem como a

distribuição de pontos respeitando as normas vigentes. Para o ensino técnico cada Avaliação

Formativa poderá ser pontuada em, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos a

serem distribuídos no bimestre para esse tipo de avaliação. O estudante não precisará ir até o

CEFET para entregar atividades.Tudo será feito de forma virtual.

De acordo com a decisão de cada professor, as atividades avaliativas podem ser disponibilizadas

durante um período de tempo ou serão realizadas ao vivo on-line.

Nos cursos técnicos os pontos distribuídos durante o período presencial não serão anulados.



9- ACESSO ÀS NOTAS

No período do Ensino Remoto Emergencial, os alunos continuarão acessando suas notas como 

de costume, através do SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas). 



10- CALENDÁRIO ESCOLAR E FÉRIAS

O primeiro semestre letivo terminará em Dezembro de 2020. Os alunos terão férias escolares

no período de 16/12/2020 a 05/01/2020. O segundo semestre letivo terá início no dia

06/01/2021 e terminará dia 24/04/2021,com o encerramento do ano escolar.



11- COMO AJUDAR O ESTUDANTE NO 
PERÍODO DO ENSINO REMOTO 
EMERGENCIAL
• Reserve um lugar tranquilo para os estudos

Cuide para que o ambiente ofereça o mínimo necessário: mesa, cadeira, boa iluminação e silêncio.

Concentrado o aluno aprende mais e erra menos.

• Lembrete para manter a postura para estudar

Nessa idade é muito comum que eles estudem deitados na cama. Essa prática não é saudável! Ela não fará

bem para o desempenho escolar, pois pode atrapalhar a concentração. Além disso, a postura corporal

inadequada pode trazer dores e prejuízos para a saúde física deles. Aconselha-se inclusive, que o aluno

levante da cadeira, faça alongamentos e dê uma volta pela casa nos intervalos de estudo, para evitar esses

problemas.



• Fugir das distrações

É preciso cuidar para que o adolescente esteja longe das distrações durante as atividades de estudo. Isso

significa verificar, quando puder, se ele está realmente conectado com as aulas e desconectado da TV, das

redes sociais e dos jogos.

• Estabelecer rotina

Incentive seu filho a adaptar, se possível, a rotina de estudos em casa, para que seja próxima da vivenciada na

escola. Isso facilita na hora de fazer o planejamento e manter o ritmo de estudos. Sabemos que manter o

foco em casa pode ser algo bastante desafiador, então, cultivar hábitos diários como: acordar mais cedo,

tomar café da manhã e trocar o pijama por uma outra roupa também confortável,são fundamentais.



• Sono saudável é muito importante!

Cuide para que seu filho não fique assistindo TV ou mexendo no celular até altas horas. E também para que

não troque o dia pela noite. Sabemos que o ensino à distância dá a possibilidade de o aluno fazer as

atividades no horário que achar melhor, mas trocar o dia pela noite além de trazer outros malefícios, fará

com que ele se distancie dos colegas e dos professores,nos momentos de tirar dúvidas.

• Preserve o tempo livre

Assim como as horas de estudo são importantes, as horas de descanso também. O foco e o bom

desempenho nos estudos depende muito do equilíbrio entre esses momentos. Portanto, não estimule

atitudes extremas, como passar a noite em claro estudando.É importante que os pais incentivem seus filhos

a manterem, na medida do possível, as atividades extracurriculares e de lazer que já estavam realizando

antes, como: ouvir música, assistir filmes e séries, praticar exercícios físicos, manter contato virtual com os

amigos.



• Converse sobre a escola

A manifestação de interesse, por si só, é um indicativo do valor dado à educação pela família. Além disso,

manter essa abertura para o diálogo, permitirá que seu filho fale das angústias e dificuldades que pode estar

enfrentando nesse momento de ensino remoto emergencial.

• Participe, sempre que puder,dos momentos de encontros virtuais da escola com os pais

É uma chance de entender melhor como está funcionando o ensino remoto emergencial na instituição,

ouvir outros pais e sanar dúvidas para poder ajudar o seu filho em casa. Juntos, podemos nos fortalecer

nesse momento difícil!Além disso,sua participação demonstra interesse pela vida escolar do seu filho.



12- CONTATOS PARA DÚVIDAS

Comissão Local do Ensino Remoto Emergencial

Trata de questões como: diagnóstico, planejamento, execução, monitoramento e avaliação do

ensino Remoto Emergencial.

Prof. Cássio Henrique Garcia Costa

Email: cassiohenrique.costa@cefetmg.br



Coordenação de Desenvolvimento Estudantil (Equipe Pedagógica e Assistência Estudantil)

Equipe Pedagógica

Trata de questões como: rendimento escolar dos alunos, dificuldades no planejamento de estudos e da rotina escolar,
dificuldades de aprendizagem, dúvidas de pais e estudantes em relação ao ERE, suporte pedagógico aos docentes.

Ana Flávia Martins da Mata (Pedagoga)

Email: anaflavia@cefetmg.br

Clarissa Cristina Pereira Lima (Técnica em Assuntos Educacionais)

Segunda, quarta e quinta, de 07:00 às 11:00 pelo tel: 3861- 4510

Demais horários e dias pelo email: clarissalima@cefetmg.br

Beatriz Tavares Barbosa Assunção (Estagiária)

Segunda a sexta, de 12:00 às 18:00 pelo tel: 3861-4510

mailto:clarissalima@cefetmg.br


Assistência Estudantil

Trata de questões como: acompanhamento psicossocial e programa de bolsas de assistência

estudantil.

Mariana Coelho da Silveira (Assistente Social)

Email: marianacoelho@cefetmg.br

Ludmila Eleonora Gomes Ramalho (Psicóloga)

Email: ludmilaramalho@cefetmg.br



Setor deTecnologia da Informação (TI)

Trata de questões como: Suporte às plataformas digitais implementadas pelo CEFET-MG.

Gerenciamento e tratamento de chamados e demandas a respeito de ferramentas e dispositivos

de informática.

Email do setor: nticnep@cefetmg.br



Coordenação do curso Redes de Computadores

Trata de questões como: Questões pedagógicas, sugestões, dúvidas ou críticas com relação ao

ensino remoto no curso de Redes. Problemas de acesso ou dificuldades com aplicativos.

Quaisquer assuntos que estejam relacionados com a relação ensino/aprendizagem ou disciplina.

Prof. Gualberto Rabay Filho

Email: rabay@cefetmg.br

Email opcional: grabay@gmail.com

Celular/Whatsapp:(35)99106-8464

mailto:rabay@cefetmg.br
mailto:grabay@gmail.com


Coordenação do curso Eletrotécnica (integrado,concomitante, subsequente)

Trata de questões como: assuntos acadêmicos e disciplinares relativos ao curso.

Prof. MárcioWladimir Santana

Email: marciosantana@cefetmg.br

Obs: Representantes de turma têm seu contato deWhatsApp.

mailto:marciosantana@cefetmg.br


Coordenação do curso Mecatrônica (integrado, concomitante,subsequente)

Trata de questões como: assuntos acadêmicos e disciplinares relativos ao curso.

Prof. Jader Bosco Gomes

E-mail: jader@cefetmg.br

mailto:jader@cefetmg.br


Coordenação do curso Engenharia Elétrica

Trata de questões como: problemas acadêmicos relacionados ao curso de graduação em

Engenharia Elétrica.

Prof. Rodrigo de Sousa e Silva

Email: rodrisilva@cefetmg.br



Direção do Campus CEFET – MG Nepomuceno

Trata de questões como: questões administrativas de ordem geral; autorizações para acessos pontuais
ao Campus Nepomuceno; suporte a servidores docentes e técnicos-administrativos; ponto de
comunicação entre pais, alunos e comunidade externa com setores ou servidores específicos;
recepção de sugestões, dúvidas ou críticas com relação ao Ensino Remoto Emergencial; assuntos
ligados à Direção do campus,a estrutura física e ao corpo de servidores.

Diretor:Prof. Reginaldo Barbosa Fernandes

Email: reginaldo@cefetmg.br

Diretor-Adjunto:TAE Luciano dos Reis FabiEmail: lucianofabi@cefetmg.br

Email: reginaldo@cefetmg.br

Tel: 3861-4500

mailto:reginaldo@cefetmg.br

