Nota à Comunidade da UFMG
O Conselho Universitário, reunido em 15 de junho, apreciou as propostas de planejamento
apresentadas pela Câmara de Graduação e de Pós-Graduação para a retomada das atividades por meio
de regime remoto emergencial a partir dos subsídios das Unidades, dos Colegiados de Graduação e de
Pós-Graduação e de um intenso debate. Essas propostas – que foram também apreciadas pelo Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), em reunião realizada em 10 de junho – foram elaboradas tendo
em vista a situação de excepcionalidade ocasionada pela pandemia do novo coronavírus e o
entendimento de que o retorno das aulas presenciais está impossibilitado por tempo indeterminado.
Os documentos apresentados na reunião do Conselho Universitário foram encaminhados aos
Diretores das Unidades Acadêmicas para que seja dado conhecimento à comunidade universitária do
teor das propostas e para que sejam colhidas reflexões e sugestões adicionais com objetivo de subsidiar
o CEPE na definição das datas, prazos e detalhamentos para recomposição do calendário e o início da
retomada das atividades acadêmicas de graduação e de pós-graduação.
Adicionalmente, também foram encaminhadas para conhecimento da comunidade acadêmica
uma série de ações emergenciais que vêm sendo adotadas pela Administração Central da UFMG em
termos das políticas de apoio e de inclusão digital, políticas de assistência estudantil, incluindo ações de
acessibilidade, inclusão e de saúde mental, além de ações formativas para práticas pedagógicas
divulgadas por meio do Espaço UFMG virtual e do portal Integração Docente
(www.ufmg.br/integracaodocente). Acompanham essa documentação as reflexões elaboradas pelo
Comitê de Acompanhamento de Estudantes, comitê instituído pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis,
cujas sugestões têm subsidiado as ações emergenciais voltadas aos estudantes.
Sabemos que o momento é difícil, de muita incerteza e ansiedade. Nas discussões sobre
possibilidades e alternativas para a retomada de atividades suspensas foi destacada a necessidade do
planejamento de ensino remoto, concebido sempre em caráter emergencial, tendo em vista a
excepcionalidade do momento, seguindo a tradição da UFMG de respeito às decisões de seus órgãos
colegiados e de diálogo com a comunidade para uma construção conjunta de soluções. A UFMG se
pauta pela crença de que a educação é um direito e pelo compromisso com a qualidade e a inclusão. O
planejamento de retomada das atividades acadêmicas de modo remoto demandará envolvimento,
empatia, prudência e flexibilidade de toda a comunidade. Entendemos que pensar o retorno neste
momento é uma forma de fortalecer o vínculo com nossos estudantes e de combater a exclusão e a
desigualdade, especialmente a digital, por meio de políticas institucionais de assistência, permanência e
inclusão.
Agradecemos o esforço coletivo para enfrentarmos um momento tão crítico no qual
vivenciamos não apenas uma pandemia de proporções assustadoras, mas igualmente uma instabilidade
política inquietante e uma situação orçamentária delicada, que já se arrasta por alguns anos.
Permanecemos em luto pela tragédia que se abateu sobre o Museu de História Natural e Jardim
Botânico da UFMG e pelo falecimento do Reitor Tomaz Aroldo da Mota Santos, gestão 1994-1998.
Precisamos ser fortes e estarmos unidos para juntos vencermos os enormes desafios que teremos pela
frente, cumprindo a nossa missão e o nosso compromisso com a sociedade e o país, no combate à
pandemia, na defesa da ciência, da educação, do investimento em nossas instituições e na luta contra as
desigualdades, injustiças e preconceitos.
Enviamos nossos cumprimentos a todos/as servidores/as docentes e técnico-administrativos
em educação e estudantes da UFMG e desejamos que fiquem todos/as bem.
Um abraço cordial e solidário.
Belo Horizonte, 19 de junho de 2020.
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