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Objetivo da cartilha
Orientar os estudantes mediadores virtuais no sentido de encaminhar de-
mandas aos servidores e/ou  setores responsáveis conforme  situações e 
dificuldades dos alunos assistidos,  durante o período das aulas remotas 
devido ao isolamento social causado pela pandemia do Covid19.

Quem são e quais os objetivos dos Estudantes 
Mediadores Virtuais?  

São estudantes regularmente matriculados no IFSULDEMINAS Campus Pas-
sos, que foram selecionados através do Edital 014/2020, para apoiar as ati-
vidades de ensino remotas, com objetivo de promover a cooperação mútua 
entre discentes e docentes e a vivência com o professor e com as suas ativi-
dades técnico-didáticas visando ao êxito do processo ensino-aprendizagem.

A mediação feita por estudantes considera as relações que se estabelecem 
nas atividades de ensino-aprendizagem em ambiente virtual, onde o estu-
dante mediador tenta auxiliar os demais alunos na busca pelo seu desenvol-
vimento.
 
 

Atribuições do estudante mediador Virtual

Cooperar no atendimento e orientação aos discentes, visando sua 
adaptação e maior integração e interação nas plataformas e ferra-
mentas virtuais de apoio às atividades de ensino remotas;
 
Auxiliar os discentes na realização das atividades propostas pelos 
docentes na plataforma virtual, sempre que compatível com seu 
grau de conhecimento e experiência;
 
Colaborar com os docentes na identificação de melhorias na execu-
ção do processo de ensino, propondo medidas ou recursos alterna-
tivos a serem implementados na plataforma virtual;
 
Apresentar relatório ao final do período de atuação como estudante 
mediador.
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Em caso de dúvidas, dificuldades e ne-
cessidade de apoio, como, quando e para 
quem encaminhar?
Os encaminhamentos deverão ser realizados para os servidores ou seto-
res responsáveis sempre que depararem com situações que demandam um 
olhar técnico, uma avaliação ou orientação.  Através  dos e-mails, conforme 
relação abaixo. 

Em caso de falta de equipamento para acessar as ati-
vidades remotas, problemas de insuficiência ou inexis-
tência de internet. 

Entre em contato com o Setor de Assistência ao Educando – SAE 
sae.passos@ifsuldeminas.edu.br

Dúvidas ou questionamentos sobre o Auxílio Estudantil, 
situação de queixas e necessidades ou  relatos de vulne-
rabilidade social.

Procure o Setor de Atendimento Multidisciplinar/Serviço Social

denis.jesus@ifsuldeminas.edu.br

auxilioestudantil.passos@ifsuldeminas.edu.br

Celular institucional: (35) 9849 - 6956 

Falta de motivação para os estudos, ansiedade, confli-
tos, dificuldades de concentração e demais problemas 
emocionais envolvendo o aprendizado, contamos com 
o serviço de Psicologia que desenvolve oficinas, gru-
pos, orientações e encaminhamentos necessários.  

Entre emcontato com o Setor de Atendimento Multidisciplinar/
Serviço de Psicologia

daniel.santos@ifsuldeminas.edu.br
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Dificuldades no aprendizado, organização e na rotina 
de estudos.

Setor de Atendimento Multidisciplinar/ Pedagogia
vera.santos@ifsuldeminas.edu.br

Para auxiliar pessoas com necessidades especiais o 
Campus conta com o NAPNE - Núcleo de Apoio à Pes-
soas com Necessidades Específicas, que é um órgão de-
liberativo, de assessoramento e acompanhamento das 
ações no âmbito da Educação Inclusiva no IFSULDEMI-
NAS. Se necessário procure por: 

Coordenador: welisson.silva@ifsuldeminas.edu.br 

Vice-coordenadora: heliza.pereira@ifsuldeminas.edu.br 

Secretária: karoline.nascimento@ifsuldeminas.edu.br

Contamos também com os demais setores que prestam 
atendimentos  de qualidades aos discentes:

Biblioteca  - biblioteca.passos@ifsuldeminas.edu.br

Secretaria - secretaria.pas@ifsuldeminas.edu.br

Setor de Registo de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, 
(Setor de Estágio) 
serpex.passos@ifsuldeminas.edu.br

Desejamos à todos um ótimo 
trabalho e saibam que podem 
contar conosco para passarmos 
juntos por este período de pan-
demia e atividades remotas.
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