
 

 

II Informe do Comitê Permanente de Enfrentamento do Novo 
Coronavírus da UFMG – 28 de março de 2020 

 
 

I. Introdução 
 

A Universidade Federal de Minas Gerais instituiu o Comitê Permanente de 
Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus, que está se 
reunindo regularmente desde o dia 10 de março de 2020 para analisar a situação epidemiológica 
do SARS-COV-2 em Belo Horizonte, atualizar-se sobre as evidências científicas e discutir as ações 
necessárias na UFMG. 

O Comitê tem como missão identificar, promover e articular as ações desenvolvidas na 
UFMG, visando à colaboração para o enfrentamento da COVID-19. 

Ao Comitê cabe buscar e expressar os melhores argumentos, com embasamento 
científico e técnico, para assessorar as decisões administrativas e acadêmicas da administração 
central e das unidades. Não é função do Comitê decidir sobre alocação de recursos.  

Além disso, o Comitê está atento às demandas sociais e de outros setores da sociedade, 
identificando como a universidade pode participar ativamente por meio de ações educativas, de 
extensão e de pesquisa. 

As unidades acadêmicas organizaram-se em comitês locais e indicaram representantes 
para garantir a capilaridade da troca de informações em um contexto complexo, no qual as 
pessoas estão distantes fisicamente, mas precisam mais do que nunca estarem próximas. 
 

II. Composição do Comitê 
 

Cristina G. Alvim – Assessora da Reitoria para a Área da Saúde (Coordenadora) 
Alexandre Rodrigues Ferreira – Gerente de Atenção à Saúde do Hospital das Clínicas da 
UFMG 
Benigna Maria de Oliveira – Pró-Reitora de Graduação 
Catarina Nogueira Mota Coelho – Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador – 
DAST 
Claudia Andrea Mayorga Borges– Pró-Reitora de Extensão 
Dawisson Belém Lopes – Diretor-Adjunto de Relações Internacionais 
Fábia Pereira Lima – Diretora do Centro de Comunicação  
Flávio Guimarães da Fonseca – Virologista, Professor do Instituto de Ciências Biológicas 
Unaí Tupinambás – Infectologista, Professor da Faculdade de Medicina 

 
Email: comitecoronavirus@ufmg.br  
Página no site: https://ufmg.br/coronavirus 
 



 

 

III. Comitês Locais 
 

UNIDADE CONTATO 
ESCOLA DE ARQUITETURA Jennifer Mello 
ESCOLA DE BELAS ARTES Luiz Antônio Cruz Souza 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL Ana Cristina Ribeiro Vaz  
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL 

Fabiane Ferreira 

ESCOLA DE ENFERMAGEM Sonia Maria Soares 
ESCOLA DE ENGENHARIA Juliana Calábria de Araújo  

Luciano de Errico  
ESCOLA DE MÚSICA Carlos Aleixo  

Renato Tocantins 
ESCOLA DE VETERINÁRIA Erica Azevedo Costa 
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS Hugo Gama Cerqueira 
FACULDADE DE DIREITO Yaska Campos 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO Daisy Moreira Cunha 
FACULDADE DE FARMÁCIA Adriana Silva 

Maria José 
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS Thais Porlan de Oliveira 

Bruno Pinheiro Wanderley Reis  
FACULDADE DE LETRAS Sueli Coelho 
FACULDADE DE MEDICINA Humberto José Alves 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA Leandro Napier de Souza 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Flávio Fonseca 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS Francisco Dutenhefner 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS Maria Giovana Parisi 
COMITÊ PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO A 
ESTUDANTES DA UFMG 

Tarcísio Mauro Vago e Flávia Latini 

 
 

IV. Princípios norteadores das recomendações do Comitê 
 

1. Evidências científicas, tanto as bem consolidadas sobre comportamento de epidemias e 
infecções respiratórias virais, como aquelas que estão sendo produzidas a respeito do 
SARS-CoV-2. 

2. Contexto epidemiológico vigente, atualizado diariamente, refletindo o número de casos 
notificados, suspeitos, confirmados e descartados em Belo Horizonte, em Minas Gerais 
e no Brasil. 

3. 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. 

 



 

 

 
V. Objetivos das medidas de distanciamento e isolamento social adotadas 

 
As medidas de saúde pública exigem a compreensão e colaboração de todos e visam a: 

1. reduzir a velocidade da transmissão do SARS-CoV-2 para diluir o número de casos ao 
longo do tempo, evitando a sobrecarga da demanda por serviços de saúde no pico da 
epidemia. 

2. proteger as pessoas que apresentam condições de maior vulnerabilidade e podem ter 
doença grave. 

3. reduzir o impacto social e econômico das medidas de contenção da transmissão. 
 
 

VI. Propostas de linhas de ação do Comitê Permanente 
 

- Assessoria técnica e científica sobre o SARS-Cov-2 e a Covid-19; 
- Atenção às pessoas da comunidade acadêmica deslocadas de sua casa, cidade, estado 

ou país; 
- Atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade física, social e/ou psicológica; 
- Orientações quanto aos cuidados de prevenção e em casos suspeitos para a comunidade 

acadêmica e sociedade; 
- Orientações quanto aos cuidados de estudantes e trabalhadores, em contato contínuo 

com casos suspeitos, especialmente nos hospitais universitários e em locais de estágio; 
- Promoção e cuidados com a saúde mental – Plantão de Apoio Psicológico; 
- Discussão sobre o impacto econômico e social das medidas de isolamento social; 
- Permanente interlocução com hospitais universitários e redes municipal e estadual de 

saúde, para apoiar com produção e busca de recursos para compra de insumos 
necessários ao enfrentamento da Covid-19; 

- Interlocução com outros setores da sociedade com potencial de apoiar as ações de 
enfrentamento; 

- Comunicação com a comunidade interna, externa e com a mídia. 
 

 
VII. Linha do tempo das ações, orientações e recomendações quanto às atividades 

acadêmicas e administrativas na UFMG, sob a coordenação da Administração Central 
 
janeiro/fevereiro de 2020: 

- Acompanhamento da situação de 11 estudantes da UFMG em intercâmbio acadêmico 
e temporada de estudos na Huazhong University of Science and Technology, situada na 
cidade de Wuhan, China, com assistência à sua repatriação. 



 

 

- Coordenação com o Instituto Confúcio, da China, para a suspensão da vinda de 
professores chineses para ministrar cursos regulares de mandarim, oferecidos nos 
campi de Belo Horizonte e de Montes Claros. 

 
Primeira semana de março de 2020: 

- Imposição de medidas de distanciamento social para 103 (cento e três) estudantes 
intercambistas, provenientes do exterior, recém-chegados à UFMG, com substituição 
dos atendimentos presenciais na Diretoria de Relações Internacionais (DRI) pelos 
atendimentos por vias remotas (e-mail e telefone). 

- Cancelamento de todas as missões de delegações internacionais, provenientes do 
exterior, com previsão de chegada à UFMG nos meses de março e abril de 2020. 

- Suspensão de todas as viagens nacionais e internacionais de servidores da DRI, 
agendadas para os meses de março e abril de 2020. 

- Cancelamento de todos os eventos promovidos pela DRI nos meses de março e abril de 
2020. 

- Observação de quarentena de 14 (quatorze) dias em casa, com trabalho remoto, para 
todos os servidores da DRI que tenham estado no exterior entre os meses de fevereiro 
e março de 2020. 

 
11/03/2020 

- Criação de website para reunir informações sobre o enfrentamento do novo 
coronavírus na UFMG: https://ufmg.br/coronavirus 

 
13/03/2020 – Nota da Reitoria à Comunidade UFMG: 

https://ufmg.br/storage/8/f/f/e/8ffe1ad066372016fd3161761d7e1496_15841406731
857_901977854.pdf 

- Afastamento das atividades presenciais de professores, estudantes e servidores técnico-
administrativos com sintomas respiratórios suspeitos ou não de COVID-19 e daqueles 
que tiveram contato com pessoas suspeitas ou confirmadas de COVID-19. 

- Atenção especial, inclusive com possibilidade de afastamento de atividades presenciais, 
para professores, estudantes e servidores técnico-administrativos em situação de 
vulnerabilidade (gestantes, pessoas idosas e com doenças crônicas, mais suscetíveis às 
consequências do novo coronavírus).  

- Criação de comitês locais nas unidades para acompanhar e decidir sobre situações 
específicas de cada unidade acadêmica, que devem ser comunicadas ao comitê 
permanente, preservando a coesão institucional nas tomadas de decisões.  

- Quarentena domiciliar para servidores docentes e técnico-administrativos em 
educação, trabalhadores terceirizados e estudantes recém-admitidos no Brasil, vindos 
de qualquer país, por 14 dias.  



 

 

- Suspensão de atividades acadêmicas como congressos, simpósios, cerimônias de 
formatura, posse e entrega de títulos honoríficos, eventos comemorativos, científicos, 
artísticos, culturais e esportivos e reuniões colegiadas amplas. 

- Suspensão de viagens nacionais e internacionais, exceto mediante justificativa de 
necessidade imperiosa. 

- Recomendação para reuniões e bancas de conclusão de curso, por meio de ferramentas 
digitais de comunicação. 

- Reiteração da recomendação de maior frequência de higienização das mãos, com água 
e sabão ou álcool gel. 

 
15/03/2020 

- UFMG reúne-se com governo do estado para discutir enfrentamento ao novo 
coronavírus. 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-se-reune-com-governo-do-estado-para-
discutir-enfrentamento-ao-novo-coronavirus 

 
16/03/2020: 

- Decisão pela suspensão das aulas presenciais a partir do dia 18/03/2020, para todos os 
cursos de graduação, pós-graduação, extensão e EBAP, por tempo indeterminado.  
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-anuncia-interrupcao-progressiva-de-
atividades 

- Afastamento das atividades presenciais de professores, estudantes e servidores técnico-
administrativos que apresentem situação de vulnerabilidade.  

 
17/03/2020 

- Ofício circular 6/2020, da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, estabelece diretrizes para 
a jornada de trabalho e procedimentos internos para adequação às determinações 
referentes à emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19). 
Em: https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-define-jornada-de-trabalho-especial-
para-cumprir-medidas-para-conter-a-covid-19 

- Criação de um grupo de trabalho com pesquisadores da UFMG, coordenados pela PRPq, 
para colaborar com a ampliação da oferta de exames para detecção do SARS-CoV-2 e 
monitoramento da evolução e controle da epidemia. 

- Criação de comitê especial para cuidar de acompanhamento de estudantes durante a 
suspensão das aulas presenciais, organizado e composto pela PRAE, NAI, FUMP, 
Comissão de Ações Afirmativas, CAC, DCE, Associação de moradores das moradias 
universitárias, Colegiado Especial Vagas Estudantes Indígenas. 

- Primeiras orientações sobre atividades acadêmicas curriculares a distância para os 
cursos de graduação.  



 

 

- Os processos seletivos de editais divulgados poderão ser mantidos desde que observada 
a recomendação de distanciamento social (poucos candidatos em salas espaçosas, 
arejadas, com álcool gel disponível e que permitam distância de 1 a 2 metros entre 
candidatos) ou realizados por meio virtual. Caso não seja possível seguir essas 
orientações, os processos seletivos devem ser adiados. 

- As bolsas para estudantes de graduação (monitoria, extensão e pesquisa) serão 
mantidas e os planos de trabalhos deverão ser revistos para contemplar as atividades a 
distância a serem desenvolvidas neste momento de suspensão de aulas presenciais. 
Orientações específicas, incluindo aquelas referentes a editais de seleção, serão 
emitidas pelas Pró-Reitorias de Graduação, Extensão e Pesquisa. 

- Para as atividades presenciais de iniciação científica e extensão que não podem ser 
suspensas, devem ser propostas escalas que possibilitem as medidas de distanciamento 
social (espaços arejados, amplos, com poucas pessoas, com álcool gel disponível). 

- Bancas de defesa de mestrado e doutorado deverão ser mantidas e realizadas com uso 
de videoconferência e sem participação de público. 

- As atividades das residências médica, multiprofissional e veterinária estão mantidas. 
- Os restaurantes universitários permanecem abertos com adoção de medidas para 

aumentar os cuidados de higiene e evitar a aglomeração de pessoas. 
- As bibliotecas permanecem abertas, com diferentes regimes de horário de 

funcionamento, e adotam medidas para reforçar o cuidado de higiene e evitar a 
aglomeração de pessoas, seguindo recomendações da Biblioteca Central. 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/bc-e-caed-desenvolvem-treinamento-on-line-
para-usuarios-do-sistema-de-bibliotecas). Prazos de devolução de livros serão 
prorrogados automaticamente até a volta das atividades letivas presenciais. 

- As atividades e visitas aos museus e espaços de ciência, cultura e lazer estão suspensas. 
Em: https://ufmg.br/comunicacao/noticias/espacos-de-cultura-ceu-e-clinicas-da-
odontologia-suspendem-atividades. 

- As mobilidades internacionais, para qualquer país estrangeiro, dos servidores docentes, 
servidores técnico-administrativos, trabalhadores terceirizados e discentes vinculados à 
UFMG estão suspensas por tempo indeterminado. 

- As mobilidades internacionais para o Brasil dos docentes, pesquisadores, gestores e 
discentes, provenientes de instituição de ensino superior ou de pesquisa no exterior, 
estão suspensas por tempo indeterminado. 

- Membros da comunidade da UFMG no estrangeiro, em período de estudos ou de 
pesquisa, estágio acadêmico ou missão profissional, serão assistidos pela Universidade 
– nos limites de suas capacidades institucionais e materiais – e deverão avaliar 
criteriosamente a viabilidade do seu retorno para o Brasil, dadas as dificuldades 
operacionais ora impostas pelo cancelamento de voos internacionais e fechamento de 
fronteiras dos países. 



 

 

- Membros da comunidade estrangeira na UFMG, em período de estudos ou de pesquisa, 
estágio acadêmico ou missão profissional, serão assistidos pela Universidade – nos 
limites de suas capacidades institucionais e materiais – e deverão avaliar 
criteriosamente a viabilidade do retorno para o país de origem, dadas as dificuldades 
operacionais ora impostas pelo cancelamento de voos internacionais e fechamento de 
fronteiras dos países. 

- As mobilidades nacionais dos discentes vinculados à UFMG e daqueles provenientes de 
outras IFES estão suspensas por tempo indeterminado.  Esses discentes serão assistidos 
pela Universidade – nos limites de suas capacidades institucionais e materiais – e 
deverão avaliar criteriosamente a viabilidade do seu retorno para o estado de origem. 
As orientações sobre as atividades acadêmicas curriculares serão disponibilizadas, 
oportunamente, pela Diretoria de Mobilidade, Estágios e Bolsas da Prograd. 

- Recomendação para estudantes durante o período de suspensão de aulas para evitar 
aglomerações (shopping centers, shows, etc.); contato com pessoas idosas ou com 
outras condições de vulnerabilidade, caso você esteja com sintomas respiratórios e 
permanecer em “quarentena” voluntária – 7 dias em casa se assintomático, ou 14 dias, 
se com sintomas respiratórios, ao retornar para cidade onde não havia transmissão 
local. 

- Recomendação para que os atendimentos externos fossem feitos, sempre que possível, 
por telefone. 

- Cuidados para o uso e manutenção de laboratórios de pesquisa. 
 
18/03/2020 - 2ª Nota da Reitoria à Comunidade UFMG: oficializa suspensão das aulas 
presenciais 

https://ufmg.br/storage/4/6/1/d/461db17bf8afee009491edffb00e026c_15845400742
751_1836660918.pdf 
 

- Pró-Reitoria de Extensão: medidas acerca da suspensão de atividades de extensão 
https://www2.ufmg.br/proex/Noticias/Noticias/Coronavirus-medidas-da-Pro-reitoria-
de-Extensao-acerca-da-suspensao-de-atividades-de-extensao 

 
19/03/2020 

- Departamento de Registro e Controle Acadêmico – suspensão de novas chamadas de 
candidatos classificados no Sisu 
https://www2.ufmg.br/prograd/prograd/Pro-Reitoria-de-Graduacao/Noticias/UFMG-
suspende-novas-chamadas-de-candidatos-classificados-no-Sisu 

- Pró-Reitoria de Recursos Humanos - sobre o regime de jornada de trabalho dos bolsistas 
BFPC- FUMP/UFMG e estagiários SIAPE. 
Ofício Circular nº 9/2020 da Pró-reitoria de Recursos Humanos (19/03) 



 

 

- I Informe do Comitê Permanente: https://ufmg.br/comunicacao/noticias/comite-
permanente-da-ufmg-publica-primeiras-normas-para-periodo-de-afastamento-social 

 
 
20/03/2020 

- Pró-Reitoria de Recursos Humanos 
OFÍCIO CIRCULAR Nº 011/2020/PRORH - suspensão de atividades administrativas de 
forma presencial e planejamento de trabalho remoto. 
https://ufmg.br/storage/6/1/b/8/61b8bc5639062c4daff217c1b7ab65fd_15847191340
782_73491687.pdf 
Suspensão da avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos. 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/prazo-para-preenchimento-da-avaliacao-de-
desempenho-de-servidores-e-suspenso 

 
- Pró-Reitoria de Graduação: 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 5/2020/PROGRAD. Recomendação para que o ensino de 
graduação da UFMG não substitua as aulas presenciais por aulas em meios digitais, 
considerando a impossibilidade de garantir a equidade de tratamento aos estudantes. 
https://www2.ufmg.br/prograd/prograd/Pro-Reitoria-de-Graduacao/Noticias/UFMG-
nao-vai-adotar-aulas-a-distancia-durante-periodo-que-vigorarem-medidas-para-a-
contencao-do-novo-coronavi-rus 
Outras medidas da Pró-Reitoria de Graduação relacionadas à contenção do Covid-19: 
https://www2.ufmg.br/prograd/prograd/Pro-Reitoria-de-
Graduacao/Noticias/Medidas-da-Pro-reitoria-de-Graduacao-relacionadas-a-
contencao-do-Covid-19 

 
- Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis/FUMP:  

Fechamento dos restaurantes universitários em 20/03/2020 e oferta de auxílio 
financeiro emergencial para estudantes assistidos 
https://www.ufmg.br/prae/noticias/funcionamento-dos-rus-e-auxilio-emergencial-a-
estudantes-assistidos/ 

 
- Pró-Reitoria de Pós-Graduação: 

Comunicação das decisões aos coordenadores de programas e diretores de unidades, 
que repassaram para a comunidade, sobre interrupção das defesas presenciais e 
recomendação para que fossem feitas por videoconferência. Suspensão ou alteração de 
editais de seleção abertos que previam provas presenciais. Podem ser modificados para 
ter apenas etapas a distância, se for possível e se for a opção dos PPGs. 

 



 

 

- Atualização do fluxograma sobre como proceder em caso de suspeita de Covid-19, 
considerando a transmissão comunitária em Belo Horizonte. 
https://ufmg.br/storage/8/7/8/3/8783d960e53a34aac1d5e62150c0fc04_1584742308
8816_845390458.pdf 

 
21/03/2020 

- FUMP: Atualização das recomendações para estudantes assistidos sobre isolamento 
domiciliar 

 
23/03/2020 

- Diretoria de Relações Internacionais - UFMG lança ações de atendimento remoto à 
comunidade acadêmica no exterior 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-cria-acoes-de-atendimento-remoto-a-
comunidade-academica-no-exterior 

- 1ª reunião com representantes dos cursos de graduação da área da saúde para tratar 
de atuação integrada no enfrentamento da Covid-19 e das portarias ministeriais número 
356/2020, Ministério da Educação e número 492/2020, Ministério da Saúde. 

 
24/03/2020 

- UFMG promove financiamento coletivo para apoiar o Hospital das Clínicas e o Risoleta 
Neves 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-promove-financiamento-coletivo-para-
apoiar-hospitais-das-clinicas-e-risoleta-neves 

- FUMP: Atualização do funcionamento da Fump em Montes Claros e orientação aos 
estudantes assistidos 
Atualização do funcionamento da Fump em Belo Horizonte e orientação aos estudantes 
assistidos 
Interrupção da assistência social presencial e altera procedimentos 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/fump-interrompe-assistencia-social-presencial-
e-altera-procedimentos-em-razao-do-coronavirus 

- Biblioteca Universitária mantém serviços on-line 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/biblioteca-universitaria-mantem-servicos-on-
line 

 
25/03/2020 

- Pró-Reitoria de Extensão: propostas de atividades de extensão não presenciais. 
https://www2.ufmg.br/proex/Noticias/Noticias/Proex-recebe-propostas-de-
atividades-de-extensao-nao-presenciais 

 



 

 

- Pró-Reitoria de Administração: Afastamento temporário é estendido a funcionários 
terceirizados Ofício Circular nº 043/2020 da Pró-Reitoria de Administração (24/03): 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/afastamento-temporario-de-atividades-
presenciais-se-estende-a-funcionarios-terceirizados 
https://ufmg.br/storage/f/b/2/0/fb2015cb4184154ca65c98de30a1c14a_15851497769
161_456045110.pdf 

 
26/03/2020 
 

- Pró-Reitoria de Extensão: Proex recebe propostas de atividades destinadas a grupos 
sociais mais vulneráveis. Ação pretende minimizar os efeitos da pandemia 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/proex-recebe-propostas-de-atividades-de-
extensao-que-beneficiem-populacao-em-dificuldade 

- 2ª reunião com representantes dos cursos de graduação da área da saúde para tratar 
de atuação integrada no enfrentamento da Covid-19 e das portarias ministeriais número 
356/2020, Ministério da Educação e número 492/2020, Ministério da Saúde. 
 

 
VIII. Reportagens e iniciativas em destaque na UFMG 
 
19/03/2020 
 
Crise econômica do coronavírus será mais aguda para os mais pobres 
Projeção é feita em nota técnica elaborada por professores do Cedeplar 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/efeitos-economicos-negativos-da-crise-do-coronavirus-
podem-afetar-mais-a-renda-dos-mais-pobres 
 
20/03/2020 
 
Estudantes da área de saúde vão informar população por telefone e internet sobre a Covid-19 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/estudantes-da-area-de-saude-vao-informar-populacao-
por-telefone-e-internet-sobre-a-covid-19 
 
Laboratórios da UFMG poderão auxiliar nos testes de diagnóstico da Covid-19 
Pesquisadores reuniram-se em videoconferência para traçar estratégias de apoio ao Governo 
Estadual 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/laboratorios-da-ufmg-poderao-auxiliar-nos-testes-para-
deteccao-da-infeccao-pelo-coronavirus 
 



 

 

 
21/03/2020 
 
Canais de literatura transmitem na internet contação de histórias infantojuvenis 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/canais-de-literatura-transmitem-na-internet-contacao-
de-historias-infantojuvenis 
 
23/03/2020 
 
Rádio UFMG Educativa veicula spots de conscientização sobre a pandemia 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-educativa-veicula-spots-de-conscientizacao-
sobre-pandemia-do-novo-coronavirus 
 
Trabalho remoto é condição para impedir proliferação do novo coronavírus 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/trabalho-remoto-e-condicao-para-impedir-a-
proliferacao-do-novo-coronavirus 
 
24/03/2020 
 
UFMG promove financiamento coletivo para apoiar o Hospital das Clínicas e o Risoleta Neves 

https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-promove-financiamento-coletivo-para-apoiar-
hospitais-das-clinicas-e-risoleta-neves 

 
Medicina divulga documento com orientações para limpeza de edifícios residenciais 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/medicina-elabora-documento-com-orientacoes-para-
limpeza-de-edificios-residenciais 
 
ICB destina luvas e máscaras para HC e Risoleta Neves 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/icb-destina-luvas-e-mascaras-para-o-hc-e-risoleta-
neves 
 
Informação de fontes seguras é fundamental para enfrentar a pandemia 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/informacao-de-fontes-seguras-e-fundamental-para-
acoes-de-enfrentamento-a-pandemia 
 
Universidade parceira de Wuhan, na China, doa máscaras para hospitais da UFMG 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/universidade-parceira-de-wuhan-na-china-doa-
mascaras-para-hospitais-da-ufmg 
 
25/03/2020 



 

 

 
Pandemia provoca mudanças em contratos e prestação de serviços 
Novo cenário foi analisado pelo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-MG 
em entrevista à Rádio UFMG Educativa 
 
'A crise neste ano está instalada', afirma Mauro Sayar, professor da Face 
Medidas de distanciamento social vão provocar forte impacto sobre o PIB mundial 
 
Covid-19 e medicamentos: automedicação e interrupção não devem ser adotadas 
Orientação do Cemed aplica-se principalmente a pessoas com doenças graves e crônicas; 
professor do ICB analisa perspectivas do tratamento com cloroquina 
 
Estamos on-line em casa. A internet vai “quebrar”? 
Em artigo, professor da Fafich analisa limites da infraestrutura de web em tempos de 
pandemia 
 
Com o tema ‘Desastres’, Revista da UFMG recebe artigos para a edição 27 
Prazo para envio de trabalhos termina em 15 de maio 
 
Pesquisadores do ICB produzem vídeos educativos sobre o coronavírus 
Playlist com 29 conteúdos está disponível gratuitamente no YouTube 
 
26/03/2020 
 
Coronavírus: SUS enfrenta seu maior desafio 
Programa 'Outra estação', da Rádio UFMG Educativa, analisa como os sistemas de saúde do 
Brasil e de outros países estão lidando com a pandemia 
 
Voluntários vão cuidar da saúde mental dos profissionais que combatem a pandemia 
Faculdade de Medicina recruta especialistas para prestar atendimentos on-line gratuitos 
 
Pesquisadores reforçam necessidade de 'achatar curva' epidêmica 
Em entrevista à TV UFMG, professores do ICB explicam o comportamento do gráfico e 
enfatizam importância do distanciamento social para conter o avanço da Covid-19 
 
UFMG participa do sequenciamento de 19 genomas do coronavírus 
Realizado com vírus isolados em pacientes de cinco estados, estudo reforça necessidade de 
isolamento social e testagem massiva 
 
Os 15 dias de brigas políticas que selaram o desfecho trágico na Itália 



 

 

Instruções conflitantes dadas pelas autoridades à população foram determinantes para a 
explosão de casos de Covid-19 no país, escreve professora da UFMG 
 
27/03/2020 
 
UFMG e parceiros produzem protetores para profissionais que combatem a pandemia 
Rede busca suprir demanda por escudos faciais usados por médicos, enfermeiros e técnicos 
 
Investimento no combate à Covid-19 é bom para a saúde e para a economia 
Pesquisadores da Face mostram os efeitos positivos do incremento de serviços e produção de 
equipamentos de saúde sobre o PIB e a geração de empregos 
 
Ministério da Saúde autoriza uso da cloroquina em pacientes graves 
Apesar dos bons resultados, ainda não há comprovação científica da eficácia do medicamento 
no combate à Covid-19 
 
Cursinho da Face terá aulas on-line de preparação para o Enem durante a quarentena 
Conteúdo será postado a partir de 30 de março no canal do projeto no YouTube 
 
UFMG e Fiocruz formam coalizão com China e Reino Unido para combate à Covid-19 
Colaboração vai incluir aspectos como protocolos de tratamento e de saída da quarentena; 
parceiras internacionais são a Hust e a Queen Mary University 
 
28/03/2020 
 
Pandemia pode sobrecarregar mais da metade das microrregiões de saúde do país 
Colapso do sistema tende a ocorrer se, em um mês, 1% da população de cada unidade for 
infectada, projeta estudo da Face 
 

IX. Informações confiáveis 
 

Sites das unidades de saúde que estão produzindo materiais educativos sobre Covid19: 
- ESCOLA DE ENFERMAGEM: http://www.enf.ufmg.br/index.php/2016-06-27-17-09-

21/informacoes-sobre-coronavirus 
- FACULDADE DE FARMÁCIA: https://www.farmacia.ufmg.br/ 
- FACULDADE DE MEDICINA: https://www.medicina.ufmg.br/nova-serie-de-spots-

coronavirus-tudo-que-voce-precisa-saber-esta-no-ar/ 
- ICB: https://www.icb.ufmg.br/destaques-categoria/2609-saiba-mais-sobre-o-

coronavirus-neste-video-do-laboratorio-de-virus-do-icb-2 
 



 

 

Outros sites: 
- FIOCRUZ: https://portal.fiocruz.br/coronavirus 
- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
- https://ourworldindata.org/coronavirus 
- https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-5EDD59BC-

2C0D-412E-8DAB-3F3D214D7406 
- https://comunelab.fbk.eu/covid19.php 

 
 

 
 
 
 


