
 

 

Nota à Comunidade da UFMG 
 
Cumprimentamos toda a Comunidade da UFMG, reiterando os votos de um 2021 de 

muita paz, saúde e solidariedade.  
É com muita preocupação que constatamos que o ano de 2021 se inicia com evidente 

agravamento da pandemia em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, o expressivo recrudescimento 
dos casos de covid-19 resultou em elevação do número de hospitalizações. De tal forma que a 
decisão da Prefeitura de Belo Horizonte, de 7 de janeiro de 2021, que determina a suspensão 
de atividades comerciais não essenciais, se configura como uma exigência sanitária 
fundamental.  

Na UFMG, a expectativa apresentada no Plano de Retorno (ufmg.br/coronavírus), 
divulgado em 26 de setembro de 2020, de avançar para a etapa 2 em janeiro de 2021 está 
suspensa por tempo indeterminado, de acordo com as recomendações do Comitê Permanente 
de Enfrentamento do Novo Coronavírus e a análise da Comissão de Acompanhamento do 
Conselho Universitário. A situação epidemiológica atual exige ainda o controle do fluxo de 
pessoas nos Campi e o redobramento dos cuidados individuais e coletivos de biossegurança. 
Assim, permaneceremos na Etapa 1, situação de funcionamento da Universidade, com teto de 
ocupação de espaços físicos de até 20%. As recomendações da Etapa 1 do Plano de Retorno 
devem ser mantidas e novas autorizações para atividades presenciais deverão ser adiadas até 
que a situação epidemiológica em Belo Horizonte e Montes Claros esteja mais controlada.  

Ressaltamos a importância do acesso ao MonitoraCovid UFMG 
(monitoracovid.ufmg.br), sistema que permite o acesso das pessoas da Comunidade com 
sintomas gripais ao Telecovid-19, sistema de teleconsulta do Hospital das Clínicas, e visa evitar 
que pessoas com sintomas ou em contato com casos de covid-19 realizem atividades presenciais 
na UFMG ou em campos de estágio. Além disso, o MonitoraCovid auxilia as medidas de controle 
de surtos e permite o acompanhamento temporal de indicadores internos da UFMG. 

A responsabilidade social e o cuidado com a vida das pessoas permanecem como 
princípios norteadores das decisões da UFMG. Há diversas atividades de ensino, extensão e 
pesquisa que têm contribuído direta ou indiretamente com o enfrentamento da pandemia e 
suas consequências. A manutenção de algumas dessas atividades, como os estágios na área da 
saúde, vem sendo decidida de forma compartilhada com os serviços da rede pública de saúde. 

Seguimos acompanhando rigorosamente o cenário epidemiológico. As decisões 
institucionais continuam sendo tomadas de forma cuidadosa e criteriosa. A vacina está a 
caminho, mas a crise sanitária e seus profundos impactos em todos os segmentos da sociedade 
ainda são muito graves e exigem, mais do que nunca, paciência, responsabilidade e senso de 
coletividade. 

Lamentamos sobremaneira as mais de 200 mil mortes pela covid-19 e esperamos que 
os princípios de equidade e universalidade do SUS sejam respeitados e garantidos no plano 
nacional de imunização para o controle da pandemia. Agradecemos o empenho de toda a 
Comunidade da UFMG, na expectativa de que fiquem bem. 

Um cordial abraço a todos e todas. 
 

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021.  
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