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Aos Professores do Campus Muzambinho

Assunto: Orientações para o uso consciente dos serviços de reprografia

1.     Considerando o contingenciamento de recursos orçamentários que impactaram o nosso campus.

2.      Considerando a necessidade de revisão do gasto com reprografia, que gira em torno de R$20
mil/mês.

3.     Ficou acordado com os docentes, durante encontro realizado no dia 20 de maio de 2019,  que o
uso do xerox fica restrito para fins de reprodução de avaliações/provas, e que haverá uma cota
de 50 impressões/professor/mês, acumulativa dentro de cada ano. Existirão pessoas que poderão
gerenciar essa cota, exemplo: CGE. Adicionalmente, ao final de cada mês, análises serão feitas, a fim
de verificar se tais orientações tiveram efeito.

4.       Ainda considerando a necessidade de buscarmos soluções criativas e sustentáveis também sob
o ponto de vista ambiental, a fim de apoiar o ensino e aprendizagem, a Diretoria de Desenvolvimento
Educacional ficou responsável por orquestrar oficinas que apoiem a redução do uso do papel:
capacitação no ambiente virtual Moodle, uso de tecnologias educacionais diversas, etc.

5.         Outras formas de uso consciente do papel na escola: usar o Suap para criação de documentos
digitais (declarações, solicitações), fazer impressões frente e verso; reusar papel impresso;
disponibilizar conteúdo acadêmico no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(presencial.muz.ifsuldeminas.edu.br); dentre outras ações.

6.        Pedimos aos professores responsáveis por estudantes (grupos de pesquisa, laboratórios,
empresas juniores, etc), que transmitam essas orientações.

7.         Convidamos toda a comunidade a refletir sobre o uso consciente não apenas do papel e
serviços de reprografia, mas de todos os outros recursos disponíveis no campus. Apague a luz ao sair
da sala; desligue o data-show e o computador; pondere o uso de ar-condicionado, etc. Hábitos
simples, mas que farão a diferença!

Atenciosamente

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:
Aracele Garcia de Oliveira Fassbinder, DIRETOR - MUZ - MUZ-DDE, em 04/06/2019 17:57:24.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 24/05/2019. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou
acesse https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

17206
dc3ca777f5



Documento eletrônico gerado pelo SUAP (https://suap.ifsuldeminas.edu.br)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais


	Documento assinado eletronicamente por:

