COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19: APRESENTAÇÃO E INFORME N°1

A Resolução do Conselho Universitário (CONUN/UEMG) n° 455 de 27 de abril de 2020 instituiu
a Comissão Especial para Acompanhamento das Medidas de Enfrentamento à Covid19 no âmbito
da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).

Quem é a comissão?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexandre Túlio Amaral Nascimento – Professor da Unidade João Monlevade
(coordenador)
Allynson Takehiro Fujita – Diretor da Unidade Frutal
André Amorim Martins – Professor da Unidade Divinópolis
Kelly da Silva – Diretora da Unidade Ubá
Luciana Zenha Cordeiro – Professora da Faculdade de Educação
Maria Cristina Silva – Professora da Faculdade de Educação
Moacyr Laterza Filho – Pró-Reitor de Extensão
Plínio Marcos Volponi Leal – Professor da Unidade Frutal
Renata Dellalibera Joviliano – Professora da Unidade Passos
Rita de Cássia Oliveira – Diretora da Unidade Barbacena
Vanessa Canton Pereira – Analista Administrativa

Quais são as atribuições da comissão? (Resolução CONUN/UEMG Nº 455)
I – Assessorar o Conselho Universitário na proposição e acompanhamento de ações e medidas
de contenção e enfrentamento da COVID-19 a serem adotadas pela Universidade;
II – Indicar ações de cunho acadêmico que visem a contribuir para a redução do impacto social
das medidas de contenção da transmissão da COVID-19;
III – Auxiliar a Reitoria em análises, diagnósticos e propostas para subsidiarem o planejamento
da retomada das atividades acadêmicas presenciais, observadas as diretrizes gerais
estabelecidas pelo Comitê Gestor do Plano de Prevenção e contingenciamento em Saúde do
COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19;
IV – Apresentar sugestões para a alteração do calendário acadêmico na retomada das atividades
presenciais da Universidade;
V – Exercer outras funções correlatas que lhe forem atribuídas pela Reitora ou pelo Conselho
Universitário.
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Quais princípios norteiam o trabalho e as recomendações da Comissão?
1. Evidências científicas – consolidadas e em construção, considerando-se as diversas áreas do
conhecimento, a complexidade e a dinâmica inerentes à pandemia de COVID-19.
2. Democracia, igualdade e equidade – recomendações devem ser acessíveis a toda
comunidade acadêmica, especialmente aos alunos em situação de vulnerabilidade social e
econômica.
3. Cooperação, articulação e intersetorialidade – instituições, agências e grupos de trabalho,
internos e externas à Universidade, acessados e convidados a contribuir sempre que
necessário.
Quais são os objetivos das recomendações da Comissão à Universidade?
1. Assessorar a reitoria, os conselhos superiores e as direções das unidades acadêmicas da
UEMG na tomada de decisões frente à pandemia de COVID-19.
2. Mitigar os impactos da pandemia de COVID-19 sobre o ensino, a pesquisa e a extensão na
Universidade, fortalecendo vínculos na comunidade acadêmica, sem reforçar desigualdades.
3. Estimular na comunidade acadêmica o estabelecimento de uma rede de solidariedade e
humanidade, mapeando o contexto atual, acompanhando a dinâmica dos acontecimentos e
oferecendo especial atenção aos que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e
necessidade.
4. Fortalecer o compromisso público e social da UEMG.

Quais as primeiras ações da comissão em sua primeira semana de trabalho (27/04 a 05/05)?
✓ Definição e estabelecimentos dos princípios e objetivos, compartilhados neste informe.
✓ Elaboração de um plano de trabalho e de atuação, que elencou ações estratégicas a serem
desenvolvidas no curto (dias), médio (semanas) e longo (enquanto durar a comissão) prazo.
✓ Compilado das ações desenvolvidas pela UEMG nas diversas cidades em que a
Universidade está presente – exemplos de solidariedade, cooperação e compromisso social
que orgulham e inspiram nossa comunidade.
✓ Curadoria acadêmica das publicações científicas de interesse ao enfrentamento da
pandemia pela Universidade.
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Compilado das ações de solidariedade e enfrentamento da COVID promovidas pela UEMG
(27/04 a 05/05/2020)

Professores de da Unidade Campanha mandam um abraço criativo aos seus alunos:

https://www.youtube.com/watch?v=ap1KFsfzU7Y.

Os professores da Faculdade de Engenharia da UEMG, Unidade João Monlevade, também enviam
seu abraço virtual a suas turmas de alunos:

https://www.youtube.com/watch?v=fCAGsaY6FBU&feature=youtu.be
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Projetos e ações da UEMG são destaque no Jornal Band Minas de 29/04

https://www.youtube.com/watch?v=p5sGSNTLgEE (a partir de 31:22min)

O Projeto Trama Pela Vida tem dado muito orgulho e unido nossa comunidade. Essa rede
colaborativa contra a COVID-19 teve início da Escola de Design e vem envolvendo e contagiando
diversas unidades da UEMG – são designers, costureiras, fotógrafos, jornalistas, professores e
empresários atuando juntos pela confecção e distribuição de máscaras para os mais vulneráveis e
em situação de rua.

https://www.youtube.com/channel/UCWt99ON773VOuesb8D9HA2Q
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Projeto Tramas Pela Vida faz projeções dia 03/05 na Escola de Design, no circuito Praça da
Liberdade-BH.
http://ed.uemg.br/projecoes-trama-pela-vida-na-empena-da-escola-de-design-uemg/

Unidade Barbacena | Roda de Conversa: Ampliando o olhar sobre si mesmo
http://www.uemg.br/events2/event/unidade-barbacena-roda-de-conversa-ampliando-o-olharsobre-si-mesmo

CONUN-UEMG | Conselho Superior se reúne e emite nota à Comunidade Acadêmica
http://www.uemg.br/noticias-1/4171-conselho-superior-se-reune-e-emite-nota-a-comunidadeacademica

Unidade João Monlevade produz sabão artesanal para higienização contra Coronavírus
http://www.uemg.br/noticias-1/4178-unidade-joao-monlevade-produz-sabao-artesanal-parahigienizacao-contra-coronavirus

Covid-19 | Estudantes da UEMG poderão colaborar no enfrentamento à pandemia
http://www.uemg.br/noticias-1/4173-estudantes-da-uemg-poderao-colaborar-no-enfrentamento-apandemia-de-covid-19

Unidade Frutal | Covid-19 | Projeto de extensão inicia produção de álcool glicerinado
http://www.uemg.br/noticias-1/4176-unidade-frutal-projeto-de-extensao-inicia-producao-dealcool-glicerinado

Unidade Divinópolis cria Projeto Sala Digital. A iniciativa do curso de graduação em Serviço Social
propõe reflexões sobre a precarização e mercantilização do ensino superior em tempos de pandemia
e convida a comunidade para lives e encontros on-line que estão por vir.
http://www.uemg.br/noticias-1/4193-sala-digital-projeto-busca-apresentar-dicas-durante-operiodo-de-distanciamento-social-2

Covid-19 | Projeto 1MM (1 Milhão de Máscaras) envia 10 mil máscaras para a população de Manaus
http://www.uemg.br/noticias-1/4196-covid-19-projeto-1mm-envia-10-mil-mascaras-para-apopulacao-de-manaus
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Participação da Profa. Dra. Luciana Zenha Cordeiro no debate “Ensino Remoto, Desigualdade
Social e Seus Impactos Sobre a Educação Democrática”, promovido pela UFOP dia 30 de abril de
2020.

Participação da Profa. Dra. Renata Dellalibera Joviliano – UEMG, Unidade de Passos/MG – na live
"Resposta Imune a agentes Virais: COVID-19" promovida pela Biomedicina da UFPB
(@BIOMEDICINAUFPB) e voltada à área de saúde.

Entrevista da Profa. Dra. Renata Dellalibera Joviliano – UEMG, Unidade de Passos/MG – à TV
Thati sobre os “Grupos de Risco, Quarentena e Isolamento Social na Covid-19".

Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior divulga "Manifesto pela FAPEMIG"
http://www.uemg.br/noticias-1/4198-forum-das-instituicoes-publicas-de-ensino-superior-divulgamanifesto-pela-fapemig

UEMG Unidade Carangola, Profa. Dra. Monalessa Fábia Pereira, microbiologista, promove vídeo
educativo sobre a Covid-19. https://www.youtube.com/watch?v=Tpls8kKehxc&t=9s
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Agenda de Atividades e Eventos da UEMG durante a quarentena:
•

WEBINAR “Transformando ideias em negócios...”. Programas de Pós-Graduação da
UEMG: Ciências Ambientais; PROFNIT; Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Dia
06 de maio de 2020 às 16:30h. Inscrições: https://www.sympla.com.br/webinartransformando-ideias-em-negocios__845204

•

LIVE “Reflexões Em Tempos De Pandemia” com a Professora Kelly Da Silva, diretora da
Unidade Ubá. Bate-papo com toda comunidade universitária. Dia 06 de maio de 2020 às
18:30h, transmitido pelo Instagram @uemguba.

•

Bate-papo on-line “O adoecimento mental de trabalhadores e trabalhadoras em tempos de
pandemia e os veículos de comunicação nesse contexto” com os professores Richardson
Pontone (publicitário) e André Amorim Martins (psicólogo) – promovido pelo curso de
Publicidade e Propaganda da UEMG Unidade Divinópolis. Dia 07 de maio de 2020 às 20h,
transmissão via YouTube: bit.ly/2Yxb3GT

•

I Curso de Uso e Conservação da Agrobiodiversidade por Metodologias Participativas.
NEPEEA – Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Ecologia e Agrobiodiversidade.
UEMG Unidade Ituiutaba – parceria com a Embrapa. Início 19 de maio de 2020. Aulas
terças e quintas-feiras, das 09 às 12h. Informações: nepeea.uemg@gmail.com

•

Campanha de Solidariedade Comunidade UEMG-Ibirité. Para amparar alunos que
necessitam de auxílio urgente para enfrentar o momento de crise. Doações pelo link:
https://abacashi.com/p/campanha_solidariedade_uemg_ibirite

•

Projeto Tramas Pela Vida - Diretório Acadêmico da Escola de Design criou uma vakinha
para arrecadar dinheiro para compra de aviamentos (elásticos e linhas), para confecção de
máscaras. Doações pelo link: http://vaka.me/1026911

•

Marcha Virtual pela Ciência no Brasil, promovida pela SBPC – Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência, acontece nesta quinta 07/05. As atividades serão transmitidas pelas
redes sociais ao longo do dia e buscarão chamar a atenção para a importância da ciência no
enfrentamento da pandemia de covid-19. A comunidade da UEMG pode participar enviando
depoimentos em vídeo ou texto e acompanhando os painéis on-line, cujo principal mote será
o #paCTopelavida.
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Curadoria acadêmica de publicações de interesse ao enfrentamento da pandemia de COVID19 pela Universidade (27/04 a 05/05/2020)
Artigo publicado em 27/04 demonstra que crianças assintomáticas transmitem coronavírus
normalmente. O estudo conclui que a taxa de contágio de quem entrou em contato com crianças
com COVID-19 foi a mesma de adultos. https://www.thelancet.com/pdfs/journals/laninf/PIIS14733099(20)30287-5.pdf

Diretrizes do Conselho Nacional de Educação (CNE) em 28/04/2020 para orientar escolas da
educação básica e instituições de ensino superior durante a pandemia do coronavírus. (“Ensino
superior – O CNE sugere que, para a continuidade das atividades de ensino aprendizado nesse
nível de ensino, as instituições possam disponibilizar atividades não presenciais.”)
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=89051

Artigo do Imperial College of London – que tem realizado modelagens importantes que têm
direcionado políticas públicas de enfrentamento da COVID-19 em todo o mundo – publicado no dia
28/04/2020 projetando mais de cinco mil mortes no Brasil para a semana seguinte.
https://mrc-ide.github.io/covid19-short-termforecasts/index.html?fbclid=IwAR2YACPSTwRPb9EZRhO1asmWIX7EuyzszpuN2GaDfV_EGZ
ns94nRccVlLe8

Estudo publicado na Science dia 29/04/2020 analisa dados do distanciamento social e do fechamento
das escolas durante o surto de COVID-19 na China. Resultados reforçam a eficácia do isolamento
social no combate à pandemia e demonstram que o fechamento proativo das escolas pode reduzir o
pico de incidência e atrasar a epidemia entre 40 e 60%.
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/28/science.abb8001?utm_campaign=fr_sci_
2020-04-29&et_rid=688931821&et_cid=3307204

Portal da Universidade de Singapura que prevê as datas do fim da pandemia em diversos países. As
modelagens apresentadas são atualizadas continuamente e têm previsto o fim do surto no Brasil
entre o final de junho e início de julho. https://ddi.sutd.edu.sg/

Rede de Impacto Acadêmico da ONU (UNAI), da qual a UEMG faz parte, discute os desafios da
educação no ensino superior frente à nova realidade imposta pelo Covid-19, propondo reflexões e
atuação da rede UNAI. https://academicimpact.un.org/content/covid-19-and-higher-educationlearning-unlearn-create-education-future
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