
 

PROGRAMAÇÃO – 10 a 14 de agosto de 2020 

ABERTURA DAS ATIVIDADES DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

10/08 

Público-alvo: DOCENTES 

14h30 – Live: O papel dos docentes no ERE – Possibilidades e Desafios – relato de 
experiências e reflexões com a Profa. Dra. Maria Adélia da Costa. 

(O link será disponibilizado no site geral do CEFET-MG) 

______________________________________________________________________ 

11/08 

Público-alvo: TAE’s 

14h – Reunião dos TAE’s com a Direção do Campus Varginha e Comissão local. 
(link de acesso à reunião será enviado por e-mail) 

Público-alvo: DOCENTES 

16h – Reunião dos docentes com a Direção do Campus Varginha e Comissão 
local. (link de acesso à reunião será enviado por e-mail) 

Público-alvo: PAIS/RESPONSÁVEL DE ESTUDANTES (1°s e 2°s anos) 

19h – Reunião com os pais/responsáveis de alunos da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio (EPTNM) – (primeira rodada: somente pais/responsáveis 
por alunos matriculados no 1° ou 2° ano).  (link de acesso à reunião será 
fornecido no dia pelo coordenador de cada curso)  

Objetivos: 

Retomada do vínculo,  esclarecimentos gerais sobre as especificidades do ERE,  apresentação do 

planejamento geral do ERE,  papel da família,  informes gerais necessários.   

___________________________________________________________________________ 



SAÚDE MENTAL E ENSINO REMOTO: ENSINAR E APRENDER EM 

TEMPOS DE INCERTEZAS 

12/08 

(Os links serão disponibilizados na página geral do CEFET-MG) 

Essa ação ocorrerá em três momentos diferentes, para diferentes públicos:   

Público-alvo: SERVIDORES 

10h – Painel digital para TAE’s , Docentes e Estagiários: “Saúde mental e ERE: ensinar e 

aprender em tempos de incertezas”. Mesa com profissionais da área para diálogo sobre as 
questões específicas dos servidores do CEFET-MG. 

Público-alvo: ESTUDANTES DA EPTNM  

14h30 – Saúde mental em tempos de pandemia: um bate-papo com alunos da EPTNM . Mesa 
com convidados externos e profissionais do CEFET-MG. 

Público-alvo: ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO 

19h – Saúde mental em tempos de pandemia: um bate-papo com alunos da Graduação e pós-
graduação. Mesa com convidados externos e profissionais do CEFET-MG. 

Objetivos:  

- Debater questões acerca da ansiedade, sono, saber pedir ajuda, administração do estresse, 
relações interpessoais/virtuais, esclarecimento de metas reais, empatia e contexto da 
pandemia. 

 

Público-alvo: PAIS/RESPONSÁVEL DE ESTUDANTES (3°s anos) 

19h – Reunião com os pais/responsáveis de alunos da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio (EPTNM) – (segunda rodada: somente pais/responsáveis por alunos 
matriculados no 3° ano).  (link de acesso à reunião será fornecido no dia pelo 
coordenador de cada curso)  

Objetivos: 

Retomada do vínculo,  esclarecimentos gerais sobre as especificidades do ERE,  apresentação do 

planejamento geral do ERE,  papel da família,  informes gerais necessários.   

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 



 

AULA INAUGURAL 

13/08 

Público-alvo: ESTUDANTES DA EPTNM  

Reunião dos Coordenadores de curso e professores da EPTNM com os ESTUDANTES de 
suas turmas/cursos. (Os links serão disponibilizados por cada coordenador)  

Objetivos: 

- Retomada do vínculo – acolhida afetiva; 

- Apresentação dos horários e disciplinas que serão ofertadas.  

8h30  - 1º ano  

10h - 2º ano  

14h - 3º ano  

19h30 – Mecatrônica 1°Subsequente  

21h - Mecatrônica 2°Subsequente  

 

Público-alvo: ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO INGRESSANTES EM 2015, 

2016 e 2017 

19h -  Aula inaugural (primeira rodada):  para as turmas que ingressaram em 2015, 2016 e 
2017. (O link  será disponibilizado no dia pela coordenadora) 

 

 

 

 

 

 

 

   

______________________________________________________________________ 



 

OFICINAS PARA ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS 

14/08 

Público-alvo: ESTUDANTES DA EPTNM  

Oficina s (virtuais) voltada s para os ESTUDANTES da EPTNM, com o tema APRENDENDO 
A APRENDER 
 

9h - Oficina 1 -  Turmas do 1º ano  
                  Uso das plataformas para o ensino remoto e organização dos estudos.        
 

10h - Oficina 2 – Turmas do 2º ano  

              Tecnologias aplicadas ao Ensino Remoto e à organização da aprendizagem.  
 

10h - Oficina 3 – Turmas do 3º Ano  

                  Estudos remotos e foco no ENEM. 
 

19h - Oficina 4 – Turmas do 1º e 2º ano Subsequente  
                 Uso das plataformas para o ensino remoto e organização dos estudos. 

(O link  será disponibilizado na página do CEFET-MG/Unidade Varginha dia 13/08).  

 

Público-alvo: DOCENTES 

14h30 – Live para DOCENTES: Ação formativa (foco na avaliação), em parceria com o 

GT de capacitação. (O link será disponibilizado no site geral do CEFET-MG).  

 

AULA INAUGURAL 

Público-alvo: ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO INGRESSANTES EM 2018, 
2019 e 2020 

19h -  Aula inaugural (segunda rodada)  para as turmas que ingressaram em 2018, 2019 e 
2020. (O link  será disponibilizado no dia pela coordenadora) 

    


