
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

GABINETE
 
OFÍCIO Nº 26/2020/PROEX-GAB-UFMG

Belo Horizonte, 15 de maio de 2020.

Aos/Às Senhores/as

Coordenadores/as de Centro de Extensão da UFMG

 

C/C: Diretores de Unidades Acadêmicas

 

Assunto:  Medidas para Extensão Universitária diante da Pandemia da Covid-19 e Convite para Reunião Virtual

 

Prezados/as Senhores/as,

 

Em virtude da suspensão das a�vidades presenciais na Universidade Federal de Minas Gerais, determinada pela
Portaria no. 1819 de 18 de março de 2020, a Pró-reitoria de Extensão tomou uma série de medidas publicadas em
sua página eletrônica nesse mesmo dia, divulgadas aos Centros de Extensão das unidades acadêmicas e
referendadas pela Câmara de Extensão em reunião realizada no dia 19 de março de 2020. As medidas tomadas
foram fundamentadas nos princípios estabelecidos pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Novo
Coronavírus da UFMG. Além das medidas implementadas, a Pró-reitoria de Extensão tem desenvolvido um
conjunto de a�vidades junto à comunidade da UFMG e outros setores da sociedade, com obje�vo de colaborar
com a prevenção e enfrentamento à pandemia do Novo Coronavírus.

Em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão realizada em 14 de maio de 2020, foi deliberado que as
Pró-Reitorias e as Câmaras do CEPE iniciassem discussões com vistas ao planejamento para retomada de a�vidades
que considerem medidas de curto, médio e longo prazo. No momento não é possível prever sobre datas para o
retorno de a�vidades presenciais, mas avaliou-se que é fundamental que esse planejamento seja iniciado em
amplo diálogo com a comunidade acadêmica e os órgãos colegiados.

Diante dessa determinação, gostaríamos de solicitar aos Coordenadores e conselhos dos Centros de Extensão
que realizem essa reflexão a par�r das especificidades de suas unidades, informando a situação das a�vidades de
extensão da Unidade e quais a�vidades seriam possíveis de serem realizadas remotamente, considerando a
acessibilidade e a anuência das pessoas envolvidas. Como primeira a�vidade, convidamos os Coordenadores do
Cenex para reunião a ser realizada no dia 21 de maio, quinta-feira, às 14:30 horas para levantarmos diretrizes que
possam orientar o exercício específico que deverá ser realizado por cada Cenex.

 

O link para a sala da reunião: h�ps://conferenciaweb.rnp.br/events/reuniao-cenex

 

Atenciosamente,

 

CLAUDIA ANDRÉA MAYORGA BORGES

Pró-Reitora de Extensão



Documento assinado eletronicamente por Claudia Andrea Mayorga Borges, Pró-reitor(a), em 18/05/2020, às
11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0124964 e o código
CRC 185C1CBF.

 

Referência: Processo nº 23072.212399/2020-83 SEI nº 0124964
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