
Nota à Comunidade da UFMG 

Nesta semana iniciamos o segundo período letivo de 2020 e, seguindo 
as resoluções 01/2020 e 02/2020 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CEPE), nossas atividades letivas continuam sendo realizadas em regime 
remoto emergencial.  

Informamos que a UFMG manterá a suspensão das atividades letivas 
presenciais, acompanhando determinação das autoridades sanitárias de Belo 
Horizonte e de Montes Claros. A UFMG acompanha com atenção e preocupação 
a discussão sobre a Portaria 1.030 do Ministério da Educação (MEC), de 1º de 
dezembro de 2020, sobre o retorno às aulas presenciais, a qual, após grande 
número de manifestações de nossas Instituições, tende a ser revogada. 

Nos últimos meses a UFMG tem atuado ativamente no enfrentamento 
da Covid-19 e desenvolvido estudos em várias áreas do conhecimento, que 
têm orientado muitas decisões dos poderes públicos. A Universidade elaborou 
um Plano de Retomada de Atividades não adaptáveis ao modo remoto em 
quatro etapas com previsão de retorno gradual, lento e escalonado de 
atividades presenciais (disponível em www.ufmg.br/coronavirus), dependendo 
das condições de controle da pandemia e segundo os Protocolos de 
Biossegurança da UFMG.  

Nesse sent ido, cont inuaremos com muita seren idade e 
responsabilidade, seguindo, em respeito à autonomia universitária, o que foi 
deliberado pelas instâncias colegiadas da UFMG, mantendo as aulas remotas 
enquanto a pandemia ainda não estiver sob controle. Nossa prioridade diante 
do atual cenário é não colocar nossa comunidade em risco, preservando vidas 
e contribuindo para a segurança e o bem estar da nossa comunidade e da 
sociedade. 

A UFMG continua firme em sua missão institucional e na atuação junto 
à sociedade no enfrentamento da pandemia e seus graves impactos sociais. 
Desejamos que todos/as servidores/as docentes e técnico-administrativos em 
educação e estudantes e suas famílias fiquem bem.  

Agradecemos o intenso trabalho, o comprometimento e o engajamento 
de toda comunidade para que pudéssemos restabelecer os vínculos com os 
nossos estudantes, retomando as atividades didáticas por meio virtual.  

Um cordial abraço a todos e todas. 

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2020.  
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