
 

 

Nota à Comunidade da UFMG 

 

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio de Portaria da Reitora, em 

uma ação articulada com o Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais 

(FORIPES), e em diálogo com os Diretores e Diretoras de Unidades Acadêmica, representantes 

dos servidores docentes, técnico-administrativos em educação e estudantes, dá continuidade às 

medidas que vêm sendo adotadas há mais de um mês como forma de contribuir para a mitigação 

do avanço da pandemia provocada pelo novo coronavírus, suspendendo a partir de hoje, 18 de 

março, por tempo indeterminado, as aulas presenciais dos cursos de Graduação, Pós-

Graduação, Extensão e as aulas da Educação Básica e Profissional (CP, Coltec e TU). 

 A medida segue orientação do Comitê Permanente de Acompanhamento das Ações de 

Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus, instituído pela UFMG, que tem se reunido 

diariamente para analisar os dados epidemiológicos, acompanhar as ações desenvolvidas e 

propor medidas de contenção a serem adotadas na UFMG. O trabalho do Comitê baseia-se em 

evidências cientificas; na análise do contexto epidemiológico vigente, que considera o número 

de casos notificados, suspeitos, confirmados e descartados em Belo Horizonte, Minas Gerais e 

no Brasil; e na articulação com outros setores da cidade e do estado, que podem ser afetados 

pelas decisões da UFMG, direta ou indiretamente, em especial com as secretarias de saúde e de 

educação e a rede SUS. 

A suspensão de atividades desenvolvidas na Universidade tem sido progressivamente 

implementada, respondendo ao contexto da pandemia do novo coronavírus de modo articulado 

com o poder público, com responsabilidade e comprometimento característicos de uma 

instituição pública como a UFMG, que contribui para a pesquisa científica e produção de 

conhecimento sobre o tema e para a proposição de soluções que preservem em especial o 

sistema de saúde pública da cidade e do estado de Minas Gerais.  

 Ressaltamos que o Comitê Permanente e as Pró-Reitorias emitirão orientações no caso 

de atividades específicas. Informamos que os serviços de assistência estudantil, bolsas e 

auxílios, serão mantidos normalmente, incluindo o acesso aos restaurantes universitários. 

 Informações atualizadas estão sendo veiculadas no Portal da UFMG, por meio do link 

https://ufmg.br/coronavirus. Os seguintes canais estão disponíveis para prestar orientações e 

esclarecer dúvidas: e-mail: comitecoronavirus@ufmg.br; telefones: 3409-4432/6457. 

Cabe reiterar que os dados epidemiológicos serão monitorados diariamente e que, 

portanto, outras medidas poderão ser adotadas de acordo com a evolução da situação. É 

imprescindível que a comunidade siga as instruções das autoridades sanitárias de cuidados de 

higiene, evite aglomerações e não frequente espaços fechados e cheios. 

A UFMG e sua comunidade têm um papel importante a cumprir neste momento difícil 

que o país atravessa. É imprescindível agirmos com serenidade e solidariedade, pensando não 

somente como indivíduos, mas como uma coletividade responsável e atuante junto a nossa 

sociedade. Contamos com todos e todas para que, juntos, possamos agir de forma colaborativa 

e coletiva. 

 

Belo Horizonte, 18 de março de 2020. 
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