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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Ins�tuto de Ciências Exatas
Departamento de Química

                 
 
 

BELO HORIZONTE, 26 DE JANEIRO DE 2022

 

COMUNICAÇÃO N∘ 05 / DQ / CHEFIA / COMISSÃO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS

 

Em face ao recrudescimento dos indicadores epidemiológicos de Belo Horizonte, a chefia e a comissão de
retorno às a�vidades presenciais do Departamento de Química dirigem-se à comunidade para esclarecer
alguns pontos.

 

I -  A UFMG mantém-se na etapa 3 do plano de enfrentamento da pandemia e
não há, até o momento, nenhuma informação de órgãos superiores no sen�do de
flexibilização dessa etapa.

II -  O Ensino Híbrido Emergencial (EHE) con�nua vigente. Havendo casos suspeitos
envolvendo o professor de uma determinada turma, a aula deverá ser dada de forma
remota. Em caso de alunos com suspeita, o professor deverá ser comunicado e o aluno
deverá fazer a a�vidade de forma remota, caso seja possível.

III - Casos de contaminação de membros da comunidade devem ser comunicados à
chefia do DQ para a tomada de providências, caso seja necessário.

IV - Pessoas com suspeitas de Covid e possíveis contatos devem reportar o caso no
Monitora Covid e seguir estritamente os protocolos de quarentena.

V - São considerados contatos pessoas que es�veram a menos de 2 metros de uma
pessoa infectada por pelo menos 15 minutos ou mais durante um período de 24 horas.

VI - É essencial que as pessoas permaneçam de máscara em todos os ambientes
compar�lhados. A não observância dessa regra coloca em risco toda a comunidade e
fará com que a Chefia tenha que tomar medidas cabíveis para a proteção dos seus
membros.

VII - A UFMG divulgou no dia 25/01/22, através do e-mail UFMG-Divulgação, duas
comunicações acerca do enfrentamento da Covid na Universidade. Chamamos a
atenção da comunidade para essas comunicações.

A chefia está em constante contato com a diretoria do ICEx para gerenciar/administrar/atuar a situação
da melhor forma possível nesse momento delicado. Havendo necessidade de adaptações nos protocolos
vigentes, entraremos novamente em contato com novas instruções.
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Letícia Malta Costa Luiz C. A. Barbosa Guilherme F. de Lima
Presidente da Comissão Chefe do DQ Subchefe do DQ

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Ferreira de Lima, Subchefe de departamento,
em 26/01/2022, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Le�cia Malta Costa, Presidente de comissão, em
26/01/2022, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Claudio de Almeida Barbosa, Chefe de
departamento, em 26/01/2022, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 1215632 e
o código CRC D1BF2BBC.
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