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À Comunidade do Campus Muzambinho

Assunto: Orientações gerais sobre registros de eventos que ocorrerão no 1o semestre de 2020.Assunto: Orientações gerais sobre registros de eventos que ocorrerão no 1o semestre de 2020.

1. Com o obje vo de melhorar o planejamento e a organização de eventos que ocorrerão no campus, pedimos à
comunidade do Campus Muzambinho que atenda o que está descrito a seguir

2.  Prazo final para lançamento de eventos que ocorrerão no 1º semestre de 2020: 06 de Março06 de Março

3.  Registrar por meio do menu superior do site, "Comunicação", escolher o item "Registro de
Eventos". https://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/comunicacao

4.  Os eventos solicitados dentro deste período - e através deste formulário - terão prioridade no atendimento.
Outros eventos, caso necessitem demanda ins tucional (divulgação e cobertura, viagem, alimentação, etc), serão
analisados e poderão ser atendidos ou não, a depender de demanda e normas dos setores.

5.   Em caso de conflito de datas, terá prioridade o requerente que solicitou primeiro. A ASCOM ajudará os demais
solicitantes a encontrar novas datas.

6.  O deferimento dos eventos será informado pela ASCOM, a qual convocará uma reunião de alinhamento com o
solicitante, se necessário.

7.  Os eventos cadastrados no formulário acima também aparecem no menu eventos,
https://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/agenda-de-eventos, disponível na parte superior do site do campus. É uma
forma de divulgar para a comunidade interna e externa as atividades que ocorrem no campus.

8.   A solicitação de cer ficados para eventos deve ser feita à Coordenadoria Geral de Extensão, por meio do
l i n k https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8tRJI69kYzMhdQ_b_UEdbqznm82cjb9-
pG6pv3xEkOgnDbg/viewform. Dúvidas para extensao@muz.ifsuldeminas.edu.br

9. Dúvidas gerais podem ser enviadas para dde@muz.ifsuldeminas.edu.br e
comunicacao@muz.ifsuldeminas.edu.br
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