
PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO - SEMIPRESENCIAL
INFORMATIVO ENCONTRO PRESENCIAL

Olá a todos..

Neste sábado, dia 17/12/2022, acontecerá nosso primeiro encontro presencial. As
atividades que serão realizadas neste encontro serão para completar sua nota nas
disciplinas estudadas neste primeiro módulo de nosso curso.
O objetivo deste arquivo é pontuar possíveis dúvidas para este encontro. Vamos lá:

1. Não poderei estar presente neste encontro presencial por motivo de força
maior. Como devo proceder?

Devido a possibilidade de outros alunos também apresentarem dificuldades
similares, todas as solicitações serão avaliadas em conjunto buscando manter um
alinhamento nas respostas.

Para tanto orientamos que os alunos realizem formalmente a justificativa nos prazos
previstos no item 13 do edital:
"O aluno que não comparecer a uma avaliação presencial poderá apresentar
justificativa na Secretaria do Polo, num prazo de até cinco dias úteis, após a
avaliação."

Na próxima segunda, dia 19/12 será disponibilizado no AVA
(https://mch.ava.ifsuldeminas.edu.br/) um formulário específico para que o aluno
justifique sua ausência. Lembre-se de anexar todos os documentos necessários
para comprovar o motivo descrito no formulário.

Agindo desta forma protegemos o processo decisório. Utilizaremos como base as
orientações do PPC, mas estaremos atentos às particularidades de cada caso
apresentado.

2. Eu trabalho no período do encontro e conseguirei participar, mas preciso de
um documento comprovando que eu estive no polo no dia da avaliação. Como
devo proceder?

O aluno não precisará fazer nada. A partir da entrega das listas de presença e das
atividades realizadas, o coordenador do curso de Pós-Graduação irá gerar um
documento oficial devidamente assinado comprovando a participação do aluno na
atividade presencial. O aluno receberá o documento assinado no e-mail cadastrado
no AVA (https://mch.ava.ifsuldeminas.edu.br/).

3. Eu estou matriculado no polo de Machado, mas meu tutor pertence a outro
polo. Eu devo participar no polo de meu tutor ou irei para o meu polo de
matrícula?
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Todos os alunos deverão fazer sua avaliação presencial no polo onde está
matriculado. Por conta do número específico de tutores, o polo de Machado ficou
sem uma pessoa dedicada exclusivamente para atender seus alunos. Por esta razão
seus alunos foram divididos aos cuidados dos tutores dos outros polos, mas este
suporte e apoio ocorre apenas para o ambiente EAD. No dia do encontro presencial,
estes alunos deverão estar presentes no polo onde está matriculado, no caso, no
Polo de Machado (Rodovia Machado-Paraguaçu, Km 3, Bairro Santo Antônio).

4. Em minha cidade existe um polo, mas eu estou matriculado em um polo em
outra cidade. Eu posso fazer minha avaliação presencial em minha cidade ou
precisarei me deslocar para meu polo de matrícula?

Você precisará se deslocar para seu polo de matrícula. Por questões de logística,
todos os alunos deverão realizar sua avaliação no polo onde está matriculado. Lá ele
encontrará a folha de presença com seu nome e, somente lá, será validado sua
presença.

5. O que devo levar para o encontro presencial?

Para o encontro presencial o aluno deverá todos os materiais necessários para
realizar uma prova, então leve caneta esferográfica (azul ou preta), lápis e borracha.
Não se esqueça de levar, também, um documento de identificação com foto e de
validade nacional como carteira de trabalho, RG, CNH, etc.

6. Como será a dinâmica das avaliações durante o encontro presencial?

As avaliações serão divididas em dois momentos. Inicialmente faremos uma
avaliação individual sem consulta. Faremos um intervalo e, logo após, faremos uma
atividade em grupo. Maiores informações serão apresentadas no dia do evento.

7. E se eu me atrasar para chegar ao meu polo presencial? O que vai acontecer?

É importante que todos estejam presentes em seu polo de Matrícula com, pelo
menos, 20 minutos de antecedência. As atividades serão iniciadas às 13:00 em
ponto. Caso algum aluno não consiga chegar no horário, será permitido que ele
inicie a avaliação caso ele chegue antes das 13:50. A partir deste momento não será
permitido ao aluno realizar mais a primeira atividade. Ele deverá, então, aguardar o
término para realizar apenas a atividade em grupo.

Acredito que consideramos as principais dúvidas. Caso ainda reste algum questionamento,
favor enviar e-mail para pos.infoedu@ifsuldeminas.edu.br.

Endereços dos Polos:
● Polo de Alfenas:

○ Endereço: Praça Melvin Jones, 144 - CAIC Telefone: (35) 3291-2489
● Polo de Machado:
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○ Endereço: Rodovia Machado-Paraguaçu, Km 3, Bairro Santo Antônio.
IFSULDEMINAS - Campus Machado. Telefone: (35) 3295-9701, ramal 9790.

● Polo de Três Pontas:
○ Endereço: Rua Barão da Boa Esperança, 198 - Centro. Telefone: (35) 3265

4152
● Polo de Varginha:

○ Endereço: Rua Esmeralda, 102. Vila Bueno, Escola Marista Social.

Abraços.

Prof. Fábio Corsini
Coordenador da Pós-Graduação em Informática na Educação
Departamento de Computação
IFSULDEMINAS - Campus Machado


