Nota à Comunidade da UFMG
Ao iniciarmos o segundo período letivo de 2022, cumprimentamos toda a comunidade
da UFMG, desejando que estejam bem.
Retomamos, com responsabilidade, nossas atividades presenciais e, pelo segundo
período letivo consecutivo, receberemos novos estudantes em nossas instalações. A pandemia
ainda não acabou, mas a ampliação da cobertura vacinal, incluindo as doses de reforço, reduziu
significativamente a letalidade e a morbidade pela covid-19. Estamos mais seguros e confiantes
para vivenciarmos nossos espaços com mais tranquilidade.
Diante do cenário epidemiológico, as orientações do Comitê Permanente de
Enfrentamento do Novo Coronavírus em relação aos cuidados de saúde da nossa comunidade
indicam, como já descrito no Plano de Retorno, que não é mais necessário o distanciamento
mínimo nos espaços físicos da Universidade, que podem ser utilizados em sua capacidade plena.
Contudo, a recomendação do Comitê é manter ainda a obrigatoriedade do uso de máscaras nos
ambientes fechados da UFMG, especialmente em salas de aula e auditórios. Essa medida visa
propiciar maior segurança à nossa comunidade e será reavaliada em outubro, considerando os
movimentos nas cidades e os indicadores epidemiológicos. Em espaços abertos, o uso das
máscaras passa a ser facultativo a partir da presente data.
O acesso ao MonitoraCovid e ao Telecovid estará disponível e, para apoiar as ações do
SUS, a UFMG manterá o posto de vacinação drive thru no campus Pampulha. Continuaremos
atuando ativamente para incentivar a vacinação de toda a comunidade, inclusive com as doses
de reforço. Além disso, a UFMG, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, estabeleceu
uma unidade de testagem rápida, localizada na Faculdade de Farmácia, o que facilita ainda mais
o monitoramento de casos suspeitos e confirmados.
Em relação à monkeypox, o Comitê esclarece que a principal medida preventiva é
identificar casos suspeitos, que devem ser avaliados presencialmente em serviços de saúde.
Como a gravidade da monkeypox é baixa, a indicação do Comitê é de que não há necessidade
de quarentena ou suspensão de atividades presenciais, apenas automonitorização e
acompanhamento médico das pessoas com sintomas.
A UFMG segue atenta às situações epidemiológicas e está pronta para agir em caso de
mudança dos cenários, com cuidado e respeito à vida e à dignidade de todas as pessoas,
princípios que têm pautado nossa conduta durante toda a pandemia.
Com o início do período letivo em 22 de agosto, segunda-feira, preparamos uma ampla
programação para a Semana do Acolhimento, atrelada às comemorações dos 95 anos da UFMG.
Esperamos que nossos calouros e calouras possam ser acolhidos com o mesmo entusiasmo que
marcou as recepções em outros momentos e que aqui vivenciem os melhores anos de suas
vidas. A UFMG segue zelosa quanto a seu papel de universidade pública de relevância para nosso
estado e nosso país, comprometida com a sociedade e em constante defesa da ciência e dos
investimentos em educação, cultura, saúde, tecnologia e inovação.
Belo Horizonte, 19 de agosto de 2022.
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