
Ao corpo discente do Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda do 

Campus Passos do IFSULDEMINAS 

 

Queridos, como sabem estamos vivendo um período profundamente adverso. A 

pandemia do COVID-19 nos obrigou ao distanciamento social e este teve como 

consequência direta a suspensão das atividades presenciais em nosso campus. Desde o 

dia 19 de março de 2020, estamos realizando trabalho remoto com a utilização de Guias 

de Estudos Dirigidos. Todas as disciplinas de nosso Curso disponibilizaram os Guias e 

materiais para dar continuidade aos nossos conteúdos. Essas ações visam mitigar os 

impactos da realidade pandêmica sobre nossa vida acadêmica e temos ciência das 

dificuldades que o estudo remoto impõe. Nosso curso é extremamente prático, nossas 

disciplinas utilizam laboratórios que procuram tornar a relação ensino-aprendizagem 

plena. Docentes e discentes estão juntos também enfrentando esse desafio, pois 

estávamos preparados para um ano letivo de aulas presenciais, com o uso dos 

equipamentos e recursos disponíveis em nosso Campus. 

 

Todo semestre/ano letivo é iniciado com o planejamento pedagógico e 

administrativo, fomos surpreendidos por acontecimentos e tivemos que dar respostas 

rápidas e emergenciais dentro do plano que havíamos traçado. Temos até agora 50 dias 

de Atividades Remotas e durante todo esse período avaliamos constantemente as 

estratégias pedagógicas que temos usado. Com o intuito de aprimorar essas estratégias e 

dar andamento ao nosso trabalho, os docentes, as coordenações e a direção precisam ter 

um período dedicado ao planejamento das atividades remotas e do ano letivo. Dos dias 

11 até 31 de maio iremos reordenar o calendário, os conteúdos, as estratégias 

pedagógicas, resolver questões técnicas de docentes e discentes, entre outras demandas. 

Trabalharemos para dar continuidade ao semestre de forma ainda mais proveitosa, além 

de organizar a volta às aulas presenciais e o segundo semestre de 2020. Esta ação faz 

parte do Programa Emergencial de Ensino Remoto do IFSULDEMINAS. 

 

Neste período haverá uma programação especial para os discentes: palestras, 

debates, exposições, oficinas, com temas relevantes para toda comunidade escolar. Essa 

programação está sendo formulada e estará disponível em nosso site. Contamos com a 

participação de todos, pois é muito importante mantermos o contato neste momento sem 

conteúdos exclusivamente curriculares. As aulas remotas serão retomadas no dia 

01/06/2020. 

Passos, Minas Gerais, 09 de maio de 2020. 
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