
IFSULDEMINAS.  Além das 

entidades envolvidas, a ação 

mobiliza diversas pessoas que 

se voluntariaram para o traba-

lho. Os kits foram distribuídos 

para as pessoas nas filas de 

bancos, nas escolas, para pro-

fissionais de saúde, seguran-

ça, associações, asilos, pre-

feituras, corpo de bombeiros, 

ONGs dentre outros. Mais infor-

mações você confere aqui. 

O IFSULDEMINAS - Campus 

Machado, auxiliando a popula-

ção no enfrentamento ao COVID

-19, já distribuiu 80 mil máscaras 

em Machado e em quase 60 

municípios circunvizinhos. Do 

desafio inicial de fabricação de 

30 mil unidades, a meta foi tripli-

cada. Nos próximos dias, as 

entidades parceiras pretendem 

finalizar a entrega de 90 mil 

kits à comunidade. 

A ação foi possível graças a 

recursos disponibilizados 

pela Secretaria de Educa-

ção Profissional e Tecnoló-

gica (Setec/MEC) e pelas 

parcerias firmadas entre a 

Associação Socioambiental 

Cultivar; Paróquia Sagrada 

Família e Santo Antônio; As-

sociação Comercial e Industri-

al de Paraguaçu (ACIAP e 

CDL); Mocidade Unida pelo 

Evangelho (MUPE), em Poço 

Fundo,; Prefeitura Municipal 

de Paraguaçu e de Poço Fun-

do e do apoio da Reitoria do 

Com a 

suspensão 

das aulas 

p resenci-

ais, produ-

tos que 

e s t a v a m 

p ró x im o s 

do prazo 

de validade foram doados. Ao 

todo, 23 entidades de nove 

municípios estão recebendo os 

alimentos doados pelo campus. 

Para receberem as doações, 

essas entidades participaram 

da chamada pública  58/2020 

Também estão sendo doados 

verduras e legumes produzidos 

pela escola-fazenda. Os ali-

mentos chegaram a muitas 

famílias cadastradas em pro-

gramas de apoio social, asilos, 

abrigos e casas de tratamento 

para dependentes. 

Entre as entidades que re-

ceberam as doações estão 

a Santa Casa de Caridade 

de Machado, a Associação 

Cônego Walter, a Associa-

ção Herman Douglas, co-

nhecida como “Amigos da 

Vida”, a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais 

(Apae), de Divisa Nova, o 

Centro de Referência de As-

sistência Social (CRAS) de 

Espírito Santo do Dourado.  

Mais informações aqui. 

CAMPUS DISTRIBUI 80 MIL MÁSCARAS N E S T A  
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https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/noticias/2677-resgatando-vidas
https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/noticias/2465-distribuicao-de-alimentos


P Á G I N A  2  

350 PESSOAS PARTICIPAM DE CICLO DE PALESTRAS  

FORMATURAS 

ENCONTRO INTERNACIONAL DE ZOOTECNIA 

A tradicional Semana da 

Zootecnia foi substituída 

pela I Encontro Internaci-

onal online de Zootecnia, 

que trouxe palestras 

com temas diversifica-

dos aos estudantes da 

área.  

O evento ocorreu duran-

te todo o mês de maio e 

foi transmitido em plata-

forma virtual. As pales-

tras tiveram a participa-

ção de cerca de 100 es-

tudantes diariamente.  

A palestra de abertura 

foi ministrada pelo con-

sultor Rhuan Filipe Cha-

ves com o tema "O de-

safio chamado desma-

me: a idade como opor-

tunidade". Rhuan é 

egresso do Campus Ma-

chado. Mais informações 

aqui. 

 

 

Alegria, emoção e despe-

didas marcaram as forma-

turas de aproximada-

mente 250 estudan-

tes.   

Mais fotos e informa-

ções sobre a cerimô-

nia dos cursos técni-

cos estão disponíveis 

No mês de março, o 

Campus Machado reali-

zou as cerimônias de co-

lação de grau dos cursos 

superiores e de certifica-

ção técnica dos cursos 

técnicos integrados ao 

ensino médio oferecidos 

pelo Campus Machado. 

aqui; e dos superiores 

aqui. 

sanais; Metodologias de 

associação de palavras na 

avaliação sensorial de ali-

mentos; Tecnologias apli-

cadas ao processo de cho-

colates e redução de defei-

tos; Embalagens para ali-

mentos e bebidas: mudan-

ças e inovações pós pande-

mia; Proteínas estruturado-

ras de gelo (ISP) - Uma tec-

nologia emergente para o 

congelamento de alimentos 

foram algumas das temáti-

cas abordadas no even-

to.  Mais detalhes aqui. 

O I Ciclo de Palestras - 

Atualidades na área de 

Alimentos, foi um evento 

on-line, organizado pelos 

professores e estudante do 

curso de Ciência e Tecno-

logia dos Alimentos, em 

substituição à Semana de 

Alimentos. Palestras sobre 

Utilização do leite cru para 

produção de queijos arte-

B O L E T I M  E X T E N S Ã O  

https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/noticias/2481-i-encontro-online-de-zootecnia
https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/noticias/2416-certificacao-tecnica
https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/noticias/2410-colacao-de-grau-cursos-superiores
https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/noticias/2619-ciclo-de-palestras-1


II SEMANA DA MULHER  
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  O Cam-
pus Macha-
do contou 
com uma 
programa-
ção especi-
al de ofici-
nas, pales-
tras e ro-

das de conversa durante 
toda a semana em que se 
comemora o Dia Internacio-
nal da Mulher, A Semana da 

Mulher teve como objetivo 
promover debates e refle-
xões acerca do papel da 
mulher na sociedade brasi-
leira, sensibilizando a comu-
nidade acadêmica sobre a 
importância da luta contra os 
preconceitos e em prol da 
equidade de gênero . Alguns 
temas que poderão ser dis-
cutidos no evento são os 
seguintes: empoderamento 
e representividade femini-
nos; mulheres e direitos hu-

manos; mulheres na ciência 
e no mundo do trabalho; 
violência de gênero; feminili-
dades e 
masculini-
dades em 
diálogo; 
escrita de 
mulheres; 
mulheres e 
direitos re-

produtivos. 

 

nos, Agente Comunitário de Saúde, 

Agente de Combate a Endemias, Espa-

nhol Básico, Inglês Básico, Assistente de 

Secretaria Escolar e Agente de Projetos 

Sociais, atendendo um total de mais de 

6.000 estudantes. O campus ofereceu 

ainda cursos de Arco Ocupacional Admi-

nistrativo  (Jovem Aprendiz: Juventude 

em Foco);  Inteligência Emocional- Nova 

Perspectiva (Módulo II);  Curso Corte, 

Costura e Empreendedorismo;  Progra-

Em conjunto com a Coordenação de 

E d u c a ç ã o  à  D i s t â n c i a 

do campus Machado do IFSULDEMI-

NAS, a Coordenação de Extensão tem 

oferecido os cursos:  Educação Especi-

al e Inclusiva; Agente Comunitário de 

Saúde para um total de 3.100 alunos. 

Somado a isso, também foram ofereci-

dos os cursos online de Cuidador de 

Idoso, Cuidador Infantil, Programador 

Web,  Assistente de Recursos Huma-

mação com Arduino e Scratch;  Funda-

mentos de Computação: Do Hardware e 

Software ao Arduino;  Programando com 

APIs utilizando Laravel e Vue - (Edital 

aberto no final de junho -curso será ofer-

tado a partir de julho); Introdução à 

Computação com Hardware e Arduino - 

"Preparatório para o ENEM" 

"Introdutório ao Ensino Médio para Nono 

Ano" . 

çamento virtual do livro "Que possa-

mos ser o que somos"  

Em comemoração ao   Dia Mundial do 

Meio Ambiente , o professor  Clóves 

Gomes ministrou uma palestra sobre o 

tema “Degradação ambiental”. 

Pela prof.ª Renata Maculan, foi minis-

trada a palestra “Genética molecular e 

genômica no melhoramento animal” . 

A AGOVANTEC organizou  webinars 

com os temas “Uso da energia solar 

em pequenos sistemas de irrigação” ; 

“Hidroponia no Brasil”. 

Durante todo o primeiro semestre, o 

Campus Machado ofertou, aos alunos e 

à comunidade webnars, cursos e pales-

tras online sobre  diferentes assuntos e 

em diversas áreas.  

A prof.ª Shirley Motta ministrou o Curso 

de "Gestão e custo de produção na pe-

cuária leiteira" -  

“O Mundo na Crise da Pandemia e Mun-

do pós Pandemia” foi o tema da webinar 

coordenada pelo profº Roberto Órfão. 

A prof.ª Priscila Pereira organizou o 

evento Debate sobre diversidade e lan-

   EVENTOS 

CAMPUS OFERECE CURSOS FIC  

EDITAL ABERTO 

 
Está aberto o edital  para pro-

jetos de extensão com fomen-

to interno — edital 32/2020. 

As inscrições estarão abertas 

até o dia 31/08/2020 e podem 

ser realizadas na página do 

NIPE, no link: https://

por-

tal.mch.ifsuldeminas.edu.br/

editais-pesquisa2/2607-edital-

nipe-n-32-2020-fomento-

interno-para-projetos-de-

extensao.  

https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/editais-pesquisa2/2607-edital-nipe-n-32-2020-fomento-interno-para-projetos-de-extensao
https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/editais-pesquisa2/2607-edital-nipe-n-32-2020-fomento-interno-para-projetos-de-extensao
https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/editais-pesquisa2/2607-edital-nipe-n-32-2020-fomento-interno-para-projetos-de-extensao
https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/editais-pesquisa2/2607-edital-nipe-n-32-2020-fomento-interno-para-projetos-de-extensao
https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/editais-pesquisa2/2607-edital-nipe-n-32-2020-fomento-interno-para-projetos-de-extensao
https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/editais-pesquisa2/2607-edital-nipe-n-32-2020-fomento-interno-para-projetos-de-extensao
https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/editais-pesquisa2/2607-edital-nipe-n-32-2020-fomento-interno-para-projetos-de-extensao


 

Agora você pode conferir as in-
formações sobre os Grupos As-
sistidos de Pesquisa e Extensão 
ativos do Campus Machado pela 
internet acessando a página: 
h t t p s : / /
portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/
g a p e /2 0 4 - e x te n s a o /2 4 3 6 -
relacao-de-gapes-ativos. 

Coordenadoria Geral de Extensão 

Envie para nós a sua sugestão 

de matéria. 

NOVAS REGRAS PARA ENTREGA DE ESTÁGIO 

Em decorrência da pandemia, 
foram feitas alterações tem-
porárias nas normas de reali-
zação e entrega de estágios. 
Essas modificações foram 
normatizadas pela  IN 
09/2020. 
Agora, ao invés de 50%, as 
atividades validadas como 
estágio obrigatório dentro do 
Campus poderão ser 100% 
computadas; e ao invés de 
30, a carga horária máxima 
semanal passa a ser 40 ho-
ras, desde que seja a soma 

da carga horária de mais de 
um estágio realizado ao 
mesmo tempo. Outra mu-
dança foi em relação ao 
prazo para entrega de 2 pa-
ra 4 meses após o retorno 
das aulas presenciais. 
O Setor de Estágios reali-
zou 3 lives sobre esse as-
sunto. 
Mais informações, inclusive 
as lives explicativas, você 
encontra aqui. 
 

GAPEs 

Expediente: 

O boletim CGEX é uma publicação on line 

da Coordenadoria Geral de Extensão do 

IFSULDEMINAS - Campus Machado. Seus 

textos são elaborados pela professora 

Letícia Sepini, sendo também adaptados 

ou reproduzidos do material disponibiliza-

do pela Ascom do campus. As fotos são 

produções da Coordenadoria Geral  de 

Extensão e da Ascom/Machado. 

Fale conosco pelo e-mail: exten-

são.machado@ifsuldeminas.edu.br ou 

pelo telefone (35) 3295-9735  

portal.mch.ifsuldeminas.edu.br 

 

“De repente tudo vai ficando tão simples 
que assusta. Vamos perdendo algu-
mas  necessidades, antes fundamentais, 
e que hoje chegam a ser insignificantes. 
Vamos reduzindo a bagagem e deixando 
na mala apenas as cenas e pessoas que 
valem a pena. As opiniões dos outros são 
unicamente dos outros e, mesmo que se-
jam sobre nós, não têm a mínima impor-
tância. De repente vamos abrindo mão 
das certezas, pois com o tempo já não 
temos mais certeza de nada... e isso não 
faz a menor falta. De repen-
te entendemos que tudo o que importa é 
ter paz e sossego. É viver sem medo, e 
simplesmente fazer algo que alegra o co-
ração naquele momento. É ter fé. E 
só."                                Mário Quintana  

A Instrução Normativa 06/2020 

é a que estabelece novas nor-

mas para Pesquisa e Extensão 

durante a pandemia. Confira o 

texto na íntegra aqui 

NOTA 

https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/gape/204-extensao/2436-relacao-de-gapes-ativos
https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/gape/204-extensao/2436-relacao-de-gapes-ativos
https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/gape/204-extensao/2436-relacao-de-gapes-ativos
https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/gape/204-extensao/2436-relacao-de-gapes-ativos
https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/estagios/204-extensao/1678-estagiario
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/conteudo/2020/Coronav%C3%ADrus/regulamenta%C3%A7%C3%A3o/Instrucoes_Normativas/INSTRUCAONO_6_2020_-_PPPI_RET_IFSULDEMINAS.pdf

