INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - CAMPUS PARACATU
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

COMUNICADO GERAL
Em virtude da paralisação e suspensão das aulas ocasionada pelo problema de mobilidade urbana causada pelo
desabastecimento de combustível na cidade de Paracatu, no período de 24/05/2018 a 30/05/2018, a Coordenação Geral de
Ensino, Pesquisa e Extensão, juntamente com as Coordenações de Cursos do Instituto Federal do Triângulo Mineiro –
Campus Paracatu, torna público o cronograma de reposição da carga horária letiva dos cursos superiores e cursos técnicos de
nível médio da instituição.
A carga horária letiva dos cursos superiores da instituição será reposta de acordo com o seguinte cronograma:
Data da paralisação
Dia

Horário

Data da reposição
Dia

Horário

24/05 (quinta-feira)

19:00 – 23:20

23/06 (sábado)

07:00 – 11:30

25/05 (sexta-feira)

19:00 – 23:20

23/06 (sábado)

13:10 – 17:40

28/05 (segunda-feira)

19:00 – 23:20

30/06 (sábado)

07:00 – 11:30

29/05 (terça-feira)

19:00 – 23:20

30/06 (sábado)

13:10 – 17:40

30/05 (quarta-feira)

19:00 – 23:20

13/06 (quarta-feira)

19:00 – 23:20

O detalhamento da distribuição dos horários das unidades curriculares dos cursos encontra-se no documento anexo.
A carga horária letiva dos cursos técnicos concomitantes ao ensino médio, do turno noturno, da instituição será reposta de
acordo com o seguinte cronograma:
Data da paralisação
Dia

Horário

Data da reposição
Dia

Horário

24/05 (quinta-feira)

19:00 – 22:30

23/06 (sábado)

07:00 – 10:40

25/05 (sexta-feira)

19:00 – 22:30

23/06 (sábado)

13:10 – 16:50

28/05 (segunda-feira)

19:00 – 22:30

30/06 (sábado)

07:00 – 10:40

29/05 (terça-feira)

19:00 – 22:30

30/06 (sábado)

13:10 – 16:50

30/05 (quarta-feira)

19:00 – 22:30

13/06 (quarta-feira)

19:00 – 22:30

O detalhamento da distribuição dos horários das unidades curriculares dos cursos encontra-se no documento anexo.
A carga horária letiva dos cursos técnicos concomitantes ao ensino médio, do turno vespertino, da instituição será reposta
de acordo com o seguinte cronograma:
Data da paralisação
Dia

Horário

Data da reposição
Dia

Horário

24/05 (quinta-feira)

13:10 – 16:50

23/06 (sábado)

07:00 – 10:40

25/05 (sexta-feira)

13:10 – 16:50

23/06 (sábado)

13:10 – 16:50

28/05 (segunda-feira)

13:10 – 16:50

30/06 (sábado)

07:00 – 10:40

29/05 (terça-feira)

13:10 – 16:50

30/06 (sábado)

13:10 – 16:50

30/05 (quarta-feira)

13:10 – 16:50

13/06 (quarta-feira)

13:10 – 16:50

O detalhamento da distribuição dos horários das unidades curriculares dos cursos encontra-se no documento anexo.

Dessa forma, o calendário acadêmico fica retificado, conforme documento anexo.
Ressaltamos ainda que a carga horária dos cursos técnicos integrados ao ensino médio será reposta no segundo semestre
letivo em cronograma a ser definido e divulgado posteriormente.
Qualquer dúvida, favor procurem a coordenação de curso.

Atenciosamente,

______________________________________________
Prof. Gustavo Alexandre de Oliveira Silva
Departamento de Desenvolvimento Educacional
Coordenação Geral de Ensino, Pesquisa e Extensão

