Apresentação do Curso
Conforme determinações da Lei nº 12.772/2012 os docentes ingressantes
devem participar de Programas de Recepção de Docentes oferecido pelas
instituições de ensino. Essa participação é critério de pontuação na avaliação
especial de desempenho do docente em estágio probatório.
Por isso, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) instituiu o
Programa de Recepção Docente, tanto para atender ao ditame legal quanto para
oportunizar ao docente ingressante o conhecimento da Instituição nas dimensões
político-pedagógicas, de ensino, de pesquisa e extensão, e também proporcionar a
ambientação e a formação de uma identidade institucional.
No seu ingresso no IFNMG, provavelmente teve oportunidade de vivenciar o
1º e 2º momentos do Programa de Recepção Docente. No 1º momento você
participou de encontro presencial, por ocasião das solenidades de posse individual
ou coletiva, com a participação Dirigentes e também outros representantes do
IFNMG. No 2º momento, você foi recepcionado pelo Campus para onde foi
convocado. Neste momento você pôde conhecer os membros do Núcleo
Pedagógico, os Coordenadores dos Cursos, Coordenadores e Diretores de Ensino
e também de toda Equipe Gestora do Campus.
Desde setembro de 2017, a Pró-reitoria de Ensino tem possibilitado a todos
os novos docentes a oportunidade de vivenciar o 3º momento do referido
programa: O curso de capacitação em Educação Profissional e Tecnológica (EPT)

na modalidade da educação a distância. Que na verdade é uma modalidade de
ensino SEM distância, já que pode chegar a qualquer lugar que você estiver, ou
seja, qualquer tempo e qualquer espaço.

O curso de capacitação em EPT tem como objetivo capacitar os novos
docentes efetivos do IFNMG para a atuação comprometida com os princípios
pedagógicos e sociais da EPT. Para tanto, irá:
•
•

oportunizar a reflexão sobre a gestão educacional na EPT;
promover familiarização dos novos docentes com a atuação e exercício da

docência
•

na

EPT;

despertar a atenção e sensibilizar para uma postura docente acolhedora e

inclusiva;
•

incentivar a participação dos capacitados em cursos que permitam aprofundar

suas competências em âmbitos técnicos, pedagógicos, gerenciais, científicos e
tecnológicos.
Este curso tem duração de 40 (quarenta) horas e será oferecido a distância
por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) oficial do Centro de
referência em Formação e Educação a distância – CEAD do IFNMG.
Organizado em três módulos, o curso é autoinstrucional e não necessita de
apoio de tutoria. Mas os e-mails dos professores do curso estarão disponíveis no
AVA para possibilitar o esclarecimento de eventuais dúvidas. Cada um dos três
módulos do curso contará com um tema central, constituído de uma ementa que
será trabalhada em uma videoaula divididas em 2 (duas) ou 3 (três) partes,
propostas de atividades e/ou sugestões/recomendações de leituras. Os módulos
do curso serão presididos por uma Aula de Abertura que introduzirá o curso e trará
como temática central a gestão educacional na EPT.
Antes de iniciar os estudos dos módulos do curso você deve ficar atento ao
tópico ambientação ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Na ambientação
você terá acesso a um tutorial que proporcionará de maneira prática a exploração
do AVA,que são tecnologias digitais, em que são disponibilizados recursos, com o
objetivo de realizar a mediação e o gerenciamento da EaD. Facilitando seu acesso
e compreensão de sua “Nova sala de aula”.

Para melhor organização dos seus estudos, disponibilizamos no AVA um
cronograma de estudos e atividades do curso. Você terá aproximadamente um
mês para concluir o curso. Ao término do curso, será fornecido certificado de
conclusão do curso ao cursista que realizar a avaliação interdisciplinar.
Preparado para iniciar o seu curso?

O Curso de capacitação em EPT está a apenas alguns cliques de distância
de você! Leve-o consigo e reflita sobre a sua prática enquanto Profissional do
magistério da educação básica, técnica e tecnológica.
Bons estudos!
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