Nota à Comunidade da UFMG
Cumprimentamos toda a comunidade da UFMG e desejamos que vocês, seus
familiares e entes queridos estejam bem.
Em 12 de março, diante do recrudescimento da pandemia de covid-19, a UFMG
retrocedeu à etapa zero do seu plano de retorno. Desde então, a Universidade vem fazendo
um minucioso monitoramento do cenário epidemiológico de Belo Horizonte e Montes Claros
e, em razão desse trabalho, decidiu, em duas ocasiões – 26 de março e 26 de abril –, manter-se
na etapa zero. Avaliamos que a decisão, apesar de muito difícil, foi acertada e demos nossa
contribuição para a melhoria das condições de gestão da pandemia em Minas Gerais.
Março e abril de 2021 foram os meses mais tristes no nosso país, desde o início da
pandemia. Além das milhares de vidas interrompidas pela covid-19, observamos ainda o
agravamento da situação de vulnerabilidade econômica e social de milhões de brasileiros.
Embora seja cedo para nos sentirmos aliviados, maio iniciou-se com queda no número de
casos confirmados e óbitos no país, o que configura um pequeno alento e nos possibilita
reavaliar quais são as balizas para o retorno de atividades presenciais de forma lenta, gradual e
segura, com base em evidências científicas e novas recomendações sobre o tema.
Nesse contexto, em consonância com as orientações do Comitê Permanente da UFMG
de Enfrentamento do Novo Coronavírus e a aquiescência da Comissão de Acompanhamento
do Conselho Universitário, a UFMG decide avançar para a Etapa 1, em 17 de maio de 2021,
preservando o teto de ocupação dos espaços físicos em até 20% e mantendo em modo remoto
atividades que possam assim ser realizadas. A Etapa 1 assegura que a universidade caminhe e
siga desenvolvendo suas atividades com relevância e compromisso social, conectada com seu
entorno e atenta à necessidade de acompanhar a evolução dos indicadores epidemiológicos e
de ocupação de leitos nas cidades e no estado.
Ressaltamos que o momento é muito delicado e demanda cuidado com a comunidade
da UFMG e com toda a população. A prioridade sempre será a vida das pessoas. Reforçamos a
importância da adoção das únicas medidas eficazes de contenção da pandemia até que a
imunização alcance um contingente satisfatório da população: uso de máscaras em todos os
ambientes, higiene frequente das mãos e a contraindicação absoluta de qualquer forma de
aglomeração. Os serviços MonitoraUFMG e Telecovid-19 permanecem em atividade.
Reiteramos nossos agradecimentos a toda comunidade universitária, que tem atuado
de forma solidária, empática e responsável no enfrentamento da covid-19 e de seus efeitos
sanitários, econômicos e sociais. A UFMG segue enlutada pelos membros da Comunidade
Universitária que perdeu para a covid-19 e se solidariza com as famílias dos mais de 420 mil
brasileiros vitimados pela pandemia.
Desejamos que fiquem bem e se cuidem.
Um abraço cordial,
Belo Horizonte, 10 de maio de 2021.
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