Nota à Comunidade da UFMG
Neste mês de esperanças renovadas que marca o amplo retorno às atividades presenciais na
UFMG e também o início de um novo ciclo de gestão em nossa Universidade, cumprimentamos a nossa
comunidade, desejando que vocês e seus familiares estejam bem.
O cenário epidemiológico atual, com redução progressiva do número de casos de covid-19 e,
mais intensamente, dos indicadores de gravidade, apesar do cenário otimista, ainda nos exige cautela,
frente à crescente pressão social pelo relaxamento das medidas preventivas. A avaliação do Comitê da
UFMG de Enfrentamento ao Novo Coronavírus é a de que ainda é prudente manter os cuidados para
evitar a transmissão do vírus. O período de outono e inverno aumenta a circulação de diversos vírus
respiratórios e ainda não sabemos como será o impacto dessa sazonalidade na capacidade do nosso
sistema de saúde, exausto e sobrecarregado pelas consequências diretas e indiretas da pandemia.
Nesse sentido, o uso de máscaras é uma estratégia de proteção coletiva importante e visa
garantir a segurança de todas as pessoas. Por isso, mesmo que outros espaços da cidade estejam
adotando medidas mais flexíveis, a UFMG, em acolhimento às recomendações de seu Comitê, mantém
a obrigatoriedade do uso das máscaras em seus espaços como medida de prevenção consistente com
a condição pandêmica da covid-19 que, a despeito da melhoria dos dados epidemiológicos, ainda se
mantém.
Além disso, o Comitê reforça a importância de privilegiar o uso de espaços abertos e bem
ventilados e do afastamento das atividades presenciais em caso de sintomas de covid-19. A orientação
para acessar o MonitoraCovid UFMG e realizar consultas por meio do Telecovid permanece. A UFMG
continuará a realizar campanhas educativas e a contribuir, de forma incisiva, para ampliar o acesso à
vacinação, destacando a importância da dose de reforço, com atenção especial à população jovem.
O momento de reencontro das pessoas nos campi da UFMG tem sido gratificante, despertando
o desejo de conexão em nossa comunidade. Em respeito ao cuidado exemplar que até aqui temos
despendido, e que certamente foi responsável pela preservação de vidas, reiteramos a determinação
de que sejam evitadas quaisquer formas de aglomerações nos nossos espaços.
O Comitê da UFMG permanecerá ativo, realizando vigilância epidemiológica e genômica
sistemática, com atenção à possibilidade de surgimento de novas variantes, e diligente quanto aos
encaminhamentos que se façam necessários nesta transição. Finalmente, cumpre destacar a
importância do fortalecimento do SUS, da Atenção Primária em Saúde, dos investimentos em
educação, ciência, tecnologia e inovação e a urgência no enfrentamento da desigualdade mundial no
acesso às vacinas.
Aproveitamos para registrar nossos sinceros agradecimentos pela confiança no nosso novo
mandato que se inicia, reiterando o compromisso inabalável de defesa dos princípios desta
universidade pública, inclusiva, de qualidade e relevância para nosso povo e nossa sociedade.
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