
 

 

Nota à Comunidade da UFMG 
 
Cumprimentamos toda a Comunidade e desejamos que estejam bem, assim como seus 

familiares. A UFMG segue enlutada pelos membros da Comunidade Universitária que perdeu 
para a covid-19 e se solidariza com as famílias dos quase 400 mil brasileiros vitimados pela 
pandemia. 

Desde o dia 12 de março do corrente ano, a UFMG, diante do recrudescimento da 
pandemia de covid-19, retrocedeu à etapa zero do seu Plano de Retorno e acompanha a 
evolução do cenário regional e nacional. O quadro epidemiológico no Brasil permanece grave e 
instável com média de 45 mil novos casos confirmados de covid-19 e 2 mil óbitos por dia. Em 
Belo Horizonte e Montes Claros, apesar da melhora do índice de transmissão e das taxas de 
ocupação de leito, essa queda acontece em nível de incidência elevado, e o nível de alerta geral 
no Estado de Minas Gerais é ainda vermelho.  

Nesse contexto, em consonância com os critérios definidos no Plano de Retorno da 
UFMG, seguindo as orientações do Comitê Permanente da UFMG de Enfrentamento do Novo 
Coronavírus e a análise da Comissão de Acompanhamento do Conselho Universitário, a UFMG 
decide manter-se na etapa zero por mais duas semanas e reavaliar o cenário epidemiológico de 
Belo Horizonte e Montes Claros em 10 de maio de 2021. Nesse período, serão avaliados critérios 
para retorno à Etapa 1, visando à segurança de todos e todas e atendendo às necessidades de 
atividades de ensino, de pesquisa e de extensão que não se adaptam ao modo remoto.  

Neste momento em que a vacinação ainda é incipiente, 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 contraindicação absoluta de qualquer forma de aglomeração. Os serviços 
MonitoraUFMG e Telecovid-19 permanecem em atividade para apoio à Comunidade 
Universitária.  

Nossos agradecimentos a toda Comunidade, que tem atuado de forma responsável, 
empática e solidária e não tem medido esforços para combater os efeitos sanitários, econômicos 
e sociais desta pandemia de graves proporções. Seguimos juntos e desejamos que fiquem bem 
e se cuidem.  

 
Um abraço cordial,  

Belo Horizonte, 26 de abril de 2021. 
 
 

       
Sandra Regina Goulart Almeida 

Reitora 
Alessandro Fernandes Moreira 

Vice-Reitor 
 


