
 

 

Nota à Comunidade da UFMG 
 

Cumprimentamos toda a comunidade da UFMG, desejando que estejam bem.  
Desde o início da pandemia, a UFMG tem atuado com empenho e responsabilidade, no sentido 

de ampliar o conhecimento sobre a Covid-19, oferecer soluções para mitigar seus impactos na 
sociedade e, sobretudo, resguardar a vida como valor fundamental. 

Por meio de um planejamento cuidadoso e criterioso, construído coletivamente com a 
Comunidade, a Universidade vem retomando a ocupação presencial de seus espaços físicos, à medida 
que melhoram as condições sanitárias e o controle da pandemia.   

A partir do dia 10 de janeiro de 2022, a UFMG avançará para a Etapa 3 do Plano de Retorno 
Presencial, observados o Plano e Protocolo de Biossegurança da Instituição, e em consonância com as 
orientações do Comitê Permanente da UFMG de Enfrentamento do Novo Coronavírus e a análise da 
Comissão de Acompanhamento do Conselho Universitário e do próprio Conselho Universitário.  

Sabemos que a presença física é essencial e insubstituível na vida universitária, em especial 
para a qualidade dos cursos e atividades oferecidos, a criação de vínculos interpessoais e com a 
Instituição, a saúde mental da nossa Comunidade e o cuidado com a inclusão e permanência de 
estudantes. A partir da redução expressiva na morbidade e letalidade da Covid-19, proporcionada pela 
ampla cobertura vacinal, o Comitê Permanente da UFMG de Enfrentamento ao Coronavírus indicou 
que há condições seguras para ocupação presencial dos espaços físicos, sem restrição quanto ao teto 
máximo de pessoas. Salientamos a importância de mantermos as medidas sanitárias essenciais, como 
o uso de máscaras, o distanciamento social, a higiene das mãos e a ventilação dos ambientes. 

Além das orientações descritas no Plano de Retorno, serão divulgadas oportunamente novas 
recomendações para o planejamento das atividades acadêmicas, a serem aprovadas pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), e das atividades administrativas, a serem conduzidas pela Pró-
Reitoria de Recursos Humanos, segundo as instruções normativas em vigor. A programação do Ensino 
Híbrido Emergencial (EHE), elaborada pelas Unidades e Colegiados, para o segundo período letivo de 
2021, deverá ser mantida.  

As decisões institucionais seguirão sendo tomadas de forma cautelosa e criteriosa, a partir do 
monitoramento rigoroso da situação, com o acompanhamento cuidadoso da vacinação de servidores 
e estudantes e do monitoramento de casos e da situação pandêmica, com previsão de eventuais 
retrocessos à etapa anterior, em caso de agravamento dos indicadores epidemiológicos e assistenciais 
das cidades. O reforço da vacina para servidores docentes, técnico-administrativos em educação e 
terceirizados está previsto para janeiro de 2022 e a UFMG está em contato com PBH para a vacinação 
de toda a comunidade por meio de postos volantes de vacinação nas Unidades.  

Nossos agradecimentos a toda Comunidade, pela força e pela forma responsável e solidária 
com que tem enfrentado este ano de 2021, de tantos desafios, e que se encerra em luto pelas vidas 
perdidas para a Covid-19.  

Cuidem-se e fiquem bem, para que tenhamos um ano novo de muita saúde e paz. 
 
Com nosso abraço cordial,  

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2021. 
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Vice-Reitor 
 


