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Aos  

Docentes do IFSULDEMINAS 

 

Assunto: Orientações sobre visitas técnicas

   

  Prezados, 

   

  As visitas técnicas serão limitadas a

redução orçamentária do campus.

serem contempladas a cada ano.

  Os cursos que já realizaram visita(s) neste ano poderão solicitar nova 

visita técnica apenas em 2017.

  Visitas próximas 

saída do campus até o retorno a

recurso financeiro e transporte

  As visitas técnicas deverão ser autorizadas pela coordenação do curso e pela 

Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão

  Em breve, o 

Extensão disponibilizarão informações sobre os novos procedimentos necessários para a 

realização de visitas técnicas.

 

  Qualquer dúvida, estou à disposição.

 

  Atenciosamente
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Passos, 

ocentes do IFSULDEMINAS - Campus Passos 

Orientações sobre visitas técnicas 

s visitas técnicas serão limitadas a uma por curso por ano devido à 

orçamentária do campus. Caberá à coordenação do curso priorizar 

a cada ano. 

Os cursos que já realizaram visita(s) neste ano poderão solicitar nova 

apenas em 2017. 

Visitas próximas à cidade de Passos que tenham a duração máxima de 

saída do campus até o retorno ao mesmo, poderão exceder esta limitação, desde que exista 

recurso financeiro e transporte disponível. 

As visitas técnicas deverão ser autorizadas pela coordenação do curso e pela 

Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 Centro de Integração Escola Comunidade - CIEC

disponibilizarão informações sobre os novos procedimentos necessários para a 

realização de visitas técnicas. 

Qualquer dúvida, estou à disposição. 

Atenciosamente, 

 

 

Passos, MG 

TECNOLÓGICA 
SUL DE MINAS GERAIS 
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Passos, 03 de Maio de 2016. 

 

uma por curso por ano devido à 

Caberá à coordenação do curso priorizar as visitas e turmas a 

Os cursos que já realizaram visita(s) neste ano poderão solicitar nova 

cidade de Passos que tenham a duração máxima de 12h, da 

exceder esta limitação, desde que exista 

As visitas técnicas deverão ser autorizadas pela coordenação do curso e pela 

CIEC e a Coordenação de 

disponibilizarão informações sobre os novos procedimentos necessários para a 


