COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19
INFORME N°2

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 Carvalho – Analista Universitário

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 externos 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.
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COMO TEM SIDO O TRABALHO DA COMISSÃO? (06 a 19 de maio)

Identificamos colaboradores docentes nas unidades acadêmicas não representadas na
Comissão e de representantes discentes em todas as Unidades da UEMG
A colaboração de representantes locais de todas as unidades acadêmicas da UEMG, inclusive e
especialmente daquelas que têm Comitês Locais de Enfrentamento da Covid-19, é importante para
o fluxo de informações e capilaridade de atuação. O desafio atual é inédito e histórico! Sinergismo
e coesão são fundamentais!!!
Docentes colaboradores em unidades acadêmicas da UEMG que não
estão representadas na Comissão
Unidade
Professor(a)
Abaeté
Anselmo Sebastião Botelho
Leopoldina
José Edelberto Araújo de Oliveira
Carangola
Monalessa Fábia Pereira
Márcio Eurélio Rios de Carvalho
Campanha
Josiane Nunes
Cláudio
Maria Augusta de Assis Vieira
Diamantina
André Luís Vieira Elói
Ibirité
André Lauria
Ituiutaba
Dayana Alves Rodrigues
Faculdade de Políticas Públicas (FaPP)
Miriam de Castro Possas

Representantes Discentes Colaboradores
Unidade
Aluno(a)
Abaeté
Tereza Cristina Alves de Jesus
Barbacena
Adrielle Yara Ferreira Jerônimo
Escola de Design
Cora Wallach Sanches
Escola de Música
Juliana Caetano Machado
Escola Guignard
Tânia Maria Santos
Faculdade de Educação
Isabela Lenoir de Oliveira Rodrigues
Campanha
Matheus Martini
Carangola
Joane Victória Viana Bastos
Cláudio
Karolina Vitória
Diamantina
Gabriel Lohan de Paula e Silva
Divinópolis
Paulo Roberto Franca da Mata
Frutal
Heytor Lemos Martins
Ibirité
Igor Cardoso Ribeiro de Andrade
Ituiutaba
Gabriel Marques Moreira
João Monlevade
Lavínia Linhares de Oliveira
Passos
Jorge Cassimiro
Poços de Caldas
Leticia Volpe
Ubá
Alisson de Faria Silva

Sua Unidade ou Escola do Campus BH está sem um representante colaborador? Converse com a
direção, caso seja professor, ou com o CA ou DA, no caso dos estudantes, e entre em contato
conosco (e-mail abaixo)!
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Monitoramento da epidemia de covid19 nos municípios (e regiões) em que a UEMG tem suas unidades
acadêmicas.

Os dados utilizados estão atualizados até o dia 17 de maio de 2020 e foram obtidos por município
no site da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Importante ressaltarmos que esses dados
estão subnotificados, embora sejam dados oficiais utilizados pelas autoridades sanitárias para o
tratamento da crise epidemiológica.

Mesorregiões MG

Casos
Microrregião
Óbitos
Confirmados
UEMG

Jequitinhonha

31

2

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

646

24

Central Mineira

68

3

1766

49

Metropolitana de Belo Horizonte
Oeste de Minas

Sul e Sudoeste de Minas

246

540

5

25

Campo das Vertentes

67

3

Zona da Mata

714

28

Diamantina
Frutal
Ituiutaba
Três Marias

Casos
Óbitos Cidades UEMG
Confirmados
7
15
11
3

0
0
1
0

1708

43

Itabira

61

1

Divinópolis

185

4

Passos
Varginha
Poços de
Caldas
Barbacena
Cataguases
Muriaé
Ubá

20
125

Belo Horizonte

Casos
Óbitos
Confirmados

1
4

Diamantina
Frutal
Ituiutaba
Abaeté
Belo Horizonte
Ibirité
João Monlevade
Cláudio
Divinópolis
Passos
Campanha

7
7
8
1
1231
22
28
3
130
11
1

33
0
0
0
1
0
0

49

5

Poços de Caldas

28

3

37
60
123
34

4
3
2
1

Barbacena
Leopoldina
Carangola
Ubá

29
5
24
15

3
0
0
0

0
0
0

FONTE: Fonte Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais - Tabela Excel – site SSMGhttps://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/painel, IBGE
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FONTE: Fonte Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais - Tabela Excell – site SSMGhttps://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/painel, IBGE

FONTE: Fonte Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais - Tabela Excell – site SSMGhttps://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/painel, IBGE
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Levantamento dos projetos (extensão e pesquisa) correlacionados à covid19 que estão em
cursos na Universidade – (Atenção: não se esqueça de cadastrar seus projetos e ações!)
Unidade

Ação - Programa - Projeto

Interunidades

Programa Trama Pela Vida: Ações de
Apoio ao Enfrentamento do COVID19

Barbacena

Roda de Conversa: Ampliando o olhar
sobre si mesmo
Cultura digital e os Pressupostos
Didático-pedagógicos em Educação à
Distância
Trama Pela Vida Carangola (parceria
com a Escola de Design)

Carangola

Descrição
Integra toda as unidades acadêmicas no enfrentamento ao covid-19 através de ações
extensionistas que incentivem o cuidado com a saúde, promovam o distanciamento
social, articulem meios de proteção aos cidadãos e todas as formas de lidar com a
pandemia.
Rodas de conversa on-line (Hangouts Meet do Google) semanais com os estudantes
visando fortalecer vínculos socioafetivos e aperfeiçoar a formação acadêmica.
Projeto que busca promover formação qualificada e adequada à realidade de
educadores e educadoras da Educação Básica, da Cultura digital e os pressupostos
didático-pedagógicos da EaD.
Divulgação de vídeos informativos e motivacionais. Leituras e interpretação de obras
literárias feitas por professores e estudantes. Produção de máscaras, sabonete líquido e
álcool em gel.

Narrando Paulo Freire em tempos de
isolamento

Integrado ao Tramas Pela Vida, o projeto busca reconectar docentes e discentes do
curso de Pedagogia durante a quarentena, tendo como base a obra freireana.

Tecnologia em Foco

Projeto do curso de Sistemas de Informação comparilha conhecimento e conteúdos
sobre TICs de interesse do corpo docente, contando inclusive com convidados externos.

Docentes do curso de Ciências Biológicas desenvolvem projeto que busca manter o
Biologia em tempo de quarentena:
usando as redes sociais para divulgar a vínculo com os alunos e a comunidade em geral durante a quarentena. Canal Instagram
@bio_uemg.
ciência
Plantão Psicológico: Acolhimento
clínico aos Estudantes da UEMG
Unidade Divinópolis durante a
Pandemia da COVID-19
Caminhar e Correr para Viver Melhor
Divinópolis
Clube de Leitura Perto do Coração
Selvagem

Leituras de Quarentena
Produção de escudos faciais para
Escola de Design minimização dos impactos da COVID19 por meio da impressão 3D

Frutal

Coordenação
PROEx - Pró-reitor
Moacyr Laterza Filho
Elaine Leporate Barroso
Faria
Luiz Carlos Felizardo
Júnior
Erika Oliveira A. T. Cheim

Jairo Barduni Filho

Ríudo de Paiva Ferrera

Projeto do Serviço Escola de Psicologia - SEPSI em parceria com professores,
representantes estudantis e Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) numa ação conjunta do
Ana Rita Castro Trajano
curso de Psicologia e Serviço Social. Docentes do curso de Psicologia dispõem de
algumas horas semanais para o atendimento online aos estudantes da unidade.
O projeto visa adequar-se à realidade da sociedade frente à pandemia e proporcionar à
comunidade uma oportunidade em manter-se fisicamente ativo em suas residências por José Vítor Vieira Salgado
meio de orientação on-line.
Clube de Leitoras concebido pelo curso de Letras e organizado em torno do Feminismo e
da literatura feminina. Aberto aos outros cursos da Unidade e às mulheres da
comunidade externa à UEMG. As reuniões são virtuais enquando durar a quarentena e se
Gabriela Bruschini
tornarão presenciais quando possível.
Grecca
Vídeoaulas curtas (3 a 5 minutos) gravadas pelos docentes e discentes de Letras sugerem
dicas de leitura durante a quarentena. A divulgação se dá pelas redes sociais da Unidade.
Projeto integrado entre o Centro Design Empresa e o Laboratório do Grupo de Pesquisa
em Design e Representações Sociais na produção de componentes do escudo facial
utilizado por profissionais em contato com o público durante o período da pandemia
provocada pelo COVID-19.

Carolina Salvan Pagnan

PANDEMIA E EDUCAÇÃO: O uso das
redes sociais como alternativa ao
ensino jurídico em tempos de
isolamento social e combate às fake
news

Uso das redes sociais para atenuar ensino jurídico e diálogo sobre: (i) mudanças jurídicas
Frederico Thales de
que a pandemia trouxe ao país e ao mundo, (ii) implicações das novas normas
Araújo Martos
decorrentes do COVID-19 e (iii) fake news e suas consequências para a sociedade.

UEMG Solidária - Campanha de
arrecadação de alimentos e produtos
de higiene e limpeza

Arrecadação de alimentos não-perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza para
auxiliar alunos e instituições beneficentes que estão passando por dificuldades durante a
pandemia. O público alvo prioritário são os alunos da unidade que passam por
dificuldade socioeconômica, visando-se também a comunidade externa em situação de
Carolina Costa De Aguiar
vulnerabilidade.

Ituiutaba

Produção e doação de máscaras em
Costureiras voluntárias de Ituiutaba, sob a supervisão da Coordenação de Extensão,
Ituiutaba - Ação conjunta com o
produzem máscaras para serem doadas à população de baixa renda e pessoas em
projeto Trama Pela Vida (Escola de
situação de rua.
Design)
Ação integrada dos Cursos de Licenciatura em Química e Ciências Biológicas para fabricação de produtos de higiene e limpeza
para os órgãos de saúde e para a população de Ituiutaba.
Produção de sabão a partir do óleo de cozinha usado. O projeto conta com a
comunidade acadêmica e com diversos segmentos municipais, como supermercados e
Projeto Uma Mão Lava a Outra - ações
restaurantes, além da sociedade civil. Além do óleo, o projeto recicla caixas de leite e
João Monlevade de enfrentamento ao COVID-19 na
recebe doações dos insumos necessários. A produção é revertida à população carente e
Unidade João Monlevade
moradores de rua, selecionados em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e de
Assistência Social do município.
Voluntariado de professores e alunos do curso de Enfermagem na Campanha de Vacinação contra a Gripe 2020 realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde de Passos
Produção de vídeos curtos, de até 1 minuto, visando integrar a comunidade e divulgar o
Diário e ação: capital cultural e
capital cultural adquirido durante o período de isolamento e quarentena. Os vídeos
engajamento solidário durante a
também buscam divulgar ações de enfrentamento da pandemia em Passos e região,
pandemia
estimulando solidariedade e conscientização.
Passos
Empresa júnior Sustentare do curso de Engenharia Ambiental, através das redes sociais,
Combate ao Corona Vírus - Gestão
realiza campanha educativa com intuito de alertar a comunidade acadêmica e a
adequada dos resíduos
população sobre o descarte correto de resíduos durante a crise imposta pelo covid19.
Desenvolvimento de cartazes educativo para o combate da pandemia de CoVID-19
Covid-19 e as políticas sociais voltadas ao segmento idoso: um caso de vida ou morte

Stella Hernandez
Maganhi

Fabrícia Nunes de Jesus
Guedes

Policardo Gonçalves Da
Silva
Samule Ponsoni

Maria José Reis
Gliciane Moreceli
Denise Gisele Silva Costa
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Submetemos à Plataforma Brasil para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa o projeto
“Avaliação do Perfil da Comunidade Acadêmica da UEMG Junto ao Enfrentamento da
Covid-19”. A pesquisa irá amostrar toda a comunidade acadêmica, visando subsidiar e embasar a
atuação da Comissão, além de contribuir para a compreensão científica dos impactos e estratégias
de enfrentamento da pandemia. Em breve contaremos com nossos colaboradores locais e com toda
comunidade da UEMG nesse desafio.

#VAMOSJUNTOSUEMG
Queremos estimular nossos professores a manterem o contato contínuo com seus alunos e a atuarem
com solidariedade e humanidade perante a crise.
Ainda que as aulas presenciais estejam suspensas, não estamos sem trabalhar e sem contato com
nossos estudantes. Existem diversas iniciativas, em todas as unidades acadêmicas da UEMG, de
contato entre professores e estudantes, seja em conversas e grupos de WhatsApp, lives com
temáticas variadas, cursos, webinários, debates, entre outras atividades.
E você, já entrou em contato com suas turmas? Conhece alguém de sua unidade que está
desenvolvendo alguma ação para amenizar o período de isolamento social? Que tal compartilhar
suas experiências? Sabemos que nem todos têm condições de organizar momentos on-line, mas
podemos auxiliar um colega, um estudante ou técnico administrativo. Assim, apoiamos uns aos
outros e estreitamos nossos laços. A cooperação e a atenção com nossa comunidade nesse momento
tão difícil é uma oportunidade de conhecermos outras unidades dessa grande UEMG, espalhada em
terras mineiras.
Você tem alguma dúvida sobre a organização de uma live, chat com maior número de pessoas ou
uso de redes sociais? Fale conosco em nosso e-mail comissao.covid@uemg.br, iremos ajudá-lo a
interagir com seus alunos!
Vivemos um momento histórico inédito e desconstrutivo, que põe o sistema à prova e que exige
esforços de cooperação, solidariedade, adaptação e sinergismos para ser superado. O
compartilhamento é o nosso maior trunfo! Somos uma rede! Os desafios são muitos, é comum
termos dúvidas e não existe receita pronta. Faz diferença as pessoas perceberem que nós,
formadores, também não temos todas as respostas para esse momento: estamos remando.... Juntos!
#VAMOSJUNTOSUEMG
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Levantamento Possibilidade de Apoio à Saúde Mental da Comunidade Acadêmica da UEMG
durante a Quarentena
Manter a saúde mental e psicológica pode ser um desafio frente às limitações e dificuldades
impostas pela pandemia de COVID-19 e pela quarentena. Buscando mitigar essa situação,
identificamos os serviços públicos gratuitos de assistência psicossocial oferecidos nos municípios
onde a UEMG tem suas unidades acadêmicas. Os pontos de referência na tabela abaixo podem
ser utilizados em casos de urgência e emergência psiquiátrica. Conte também com a
solidariedade e amizade de seus professores e colegas.
A comunidade acadêmica do Campus BH e da Unidade Ibirité podem contar com o Centro de
Psicologia Aplicada (CENPA), vinculado à Pró-Reitoria de Extensão (PROEx). O CENPA funciona
no prédio da Faculdade de Políticas Públicas (FaPP), à Rua Major Lopes, 574, 5º andar, no bairro
São Pedro, em Belo Horizonte. Telefones: (31) 3194-2517 – 3194-2518. E-mail:
cenpa.reitoria@uemg.br. Durante a quarentena e pandemia o CENPA tem prestado atendimento
remoto. Para solicitar o atendimento psicológico, o estudante ou servidor deve enviar um e-mail
para psicologianae.reitoria@uemg.br e registrar o seu pedido. Para agendamento, o estudante
precisa estar regularmente matriculado, informar seu curso, período, turno, telefone para contato,
dias e horários disponíveis para o seu atendimento. A equipe do CENPA fará o agendamento,
considerando a disponibilidade interna de horário e de profissional, e os horários disponíveis
indicados pelo solicitante.
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UNIDADES PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL NAS CIDADES ONDE HÁ UNIDADES DA UEMG
ABAETÉ
Secretaria Municipal da Saúde: Rua Deusdeth Alves de Souza, 710, Centro. Telefones: (37)3541-5021 – 3541-5214 – 3541-5302. Atendimento: de 8h às 11h30 – 13h às 17h.
Secretaria Municipal de Assistência Social, Ação Comunitária e Trabalho: Rua Frei Orlando, 330, Centro. Telefones: (37) 3541-2537. Atendimento: de 8h às 11h30 – 13h às 17h.
BARBACENA
Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais – SESAPS: Telefone: (32)3339-2116. Subsecretaria de Programas Sociais: Telefone: (32) 3339-2171.
CAPS – Telefone: (32) 3339-2159. CAPS AD – Telefone: (32) 3339-2085. CAPS Infanto-juvenil – Telefone: (32) 3339-2096.
CRAS – Nova Cidade. Telefone: (32) 3339-2025. CRAS – São Pedro. Telefone: (32)3339-2079. CREAS- Telefone: (32) 3331-0287
CAMPANHA
Secretaria Municipal de Saúde: Rua Doutor Cesarino, 261 – Centro. Telefone: (35) 3261-1648. Atendimento: 7h30 às 18 h, de segunda à sexta-feira.
CAPS – Rua Doutor Brandão, 313 – Centro. Telefone: (35)3261-2349. Atendimento: de 7h30 às 16h30, de segunda à sexta-feira.
CARANGOLA
Sec. Munic. de Assist. Social: R. Pedro de Oliveira, 212, Centro. Tel: (32) 3741-7883. Email: social@carangola.mg.gov.br.Funcionamento: de 8h às 11h e de 13h ás 17h.
CLÁUDIO
Secretaria Municipal de Saúde: Telefones: (37) 3381-1601/1620/1233/0844. CAPS – Telefone: (37) 3381-2425. CRAS – Telefone: (37) 3381-3358.
DIAMANTINA
CAPS Renascer: em mudança para o endereço Rua Herculano Pena, 344, bairro Jardim, Prédio de EPIL.
DIVINÓPOLIS
CRAS Nordeste – Rua José Santos Silva, 45. Telefone: (37) 3212-6624 – RVI – Danilo Passos ll. Atendimento: de 12h às 18h.
CRAS Noroeste – Rua Pedro Ferreira do Amaral, 30. Telefone: (37) 3222-7476 – RVI – Padre Libério. Atendimento: de 12h às 18h.
CRAS SUDESTE – Praça de Esporte e Cultura – R. José Afonso Micheline, 151 – Nossa Senhora das Graças. Telefone: (37) 3215-5254 – RVI. At: 12h às 18h.
CRAS SUDOESTE –R. Cascalho Rico, 131 – São Miguel. Telefone: (37) 3221-8947 – RVI. Atendimento: de 12h às 18h.
CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social: R. Cel. João Notini Nº 360, Centro. Telefone: (37) 3229-9790. Atendimento: de 12h às 18h.
SERSAM – Av. Governador Magalhães Pinto, 1215. Espírito Santo. Telefone: (37) 3222-6536 / 3890 – RVI. Atendimento: de 12h às 18h.
FRUTAL
CAPS AD – ÁLCOOL E DROGAS. R. Itagipe, s/n. Telefone: (34) 3423-9178. Atendimento: de 7h às 17h. Site: http://www.frutal.mg.gov.br/secretaria/saude/caps-ad-centro-deatencao-psicossocial-alcool-e-drogas/
CAPS I - CAPS INFANTIL – R. Pio XII, 448, Princesa Isabel. Telefone: (34) 3423-2610. Atendimento: de 8h às 18h.
CAPSI@FRUTAL.MG.GOV.BR Site: http://www.frutal.mg.gov.br/secretaria/saude/capsi-centro-de-atencao-psicossocial-infantil/
CAPS II – JESUS SOUZA E SILVA. Endereço: R. João Pinheiro, 999, Princesa Isabel. Telefone: (34) 3423-2610. Atendimento: de 7h às 17h.
E-mail: CAPS-FRUTAL@HOTMAIL.COM. Site: http://www.frutal.mg.gov.br/secretaria/saude/caps-ii-centro-de-atencao-psicossocial-jesus-souza-e-silva/
CRAS – Endereço: R. Silviano Brandão, 510. Telefone: (34) 3421-4086. Atendimento: de 8h às 16h. E-mail: CRAS.FRUTAL@HOTMAIL.COM
IBIRITÉ
CAPS ll e CAPS AD - Telefone: (31) 3533-6068.
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social: Endereço: Rua Arthur Campos, 906 – Bairro Alvorada. Telefone: (31) 3079-6078
ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Saúde: Avenida 7, nº1039. Telefone: (34) 3271-8255
NASF – Avenida 7, nº1.039. Telefone: (34) 3271-8232. CAPS – R. Cel. Joaquim Carvalho, 319, Telefone: (34) 3268-9397
JOÃO MONLEVADE
Serviço de Saúde Mental de João Monlevade (SESAMO) – Avenida Laranjeiras, 61 – B. Baú – Telefone: (31) 3851-6069 / 3851-3066
CSU – Centro Social Urbano – Avenida H, 136 – B. Loanda. Telefone: (31) 3851-1879
LEOPOLDINA
Secretaria Municipal de Assistência Social - Endereço: Rua Tiradentes, 112, Centro. Telefone: (32) 3694-4210. Atendimento: de 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. E-mail da
unidade: social@leopoldina.mg.gov.br
Secretaria Municipal de Saúde - Endereço: Avenida Getúlio Vargas, s/n, Centro. Telefone: (32) 3449. Horário de funcionamento: de 8h às 18h horas, de segunda a sexta-feira. Email da unidade: secsaude@leopoldina.mg.gov.br
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UNIDADES PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL NAS CIDADES ONDE HÁ UNIDADES DA UEMG (continuação)
PASSOS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda - Endereço: Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, 2517, Centro. Telefones: (35) 3526-0294 – 35227012. Horário de funcionamento: de 8h às 17h. E-mail da unidade: semas@passos.mg.gov.br
Secretaria Municipal de Saúde - Endereço: Rua Três de Maio, 35, Centro. Telefone: (35) 3522-4207. Horário de funcionamento: de 8h às 17h. E-mail da unidade:
pmp.saude@yahoo.com
POÇOS DE CALDAS
Secretaria de Promoção Social - Endereço: Av. Mansur Frayha, s/n – Jardim Elizabete. Terminal Rodoviário Dr. Sebastião Vieira Romão. Telefone: (35) 3697-3022. Horário de
atendimento: de 11h às 17h. E-mail: secretaria.social@pocosdecaldas.mg.gov.br
CRAS Centro - Endereço: Rua Capitão Fausto de Paiva, nº 2. Jardim Bela Vista. Telefone: (35) 3697- 2240. Horário de funcionamento: das 8h às 19h, de segunda a quinta-feira e
nas sextas-feiras das 8h às 17h.
CRAS Leste I - Endereço: Rua Coronel Virgílio Silva, 2.444 – Dom Bosco. Telefone: (35) 3713-6098. Horário de funcionamento: das 8h às 19 h de segunda a quinta-feira e nas
sextas-feiras das 8h às 17h.
CRAS Leste II - Endereço: Rua Miguel Calixto de Moraes, 1153 – Jardim Itamaraty V. Telefone: (35) 3697-2242. Horário de funcionamento: das 8h às 19h de segunda a quintafeira e nas sextas-feiras das 8h às 17h.
CRAS Sul - Endereço: João Roberto Bonifácio, 55 – São Sebastião II. Horário de funcionamento: das 8h às 19 h de segunda a quinta-feira e nas sextas-feiras das 8h às 17h.
Telefone: (35) 3697-2855.
CRAS Sul Apoio I - Endereço: Rua Luis Celso Rocha, 145 – Parque Esperança III. Telefone: (35) 3715-7912. Horário de funcionamento: das 8h às 17h30.
CRAS Sul Apoio II - Endereço: Rua Ágata, 171 – Jardim Kennedy II. Horário de funcionamento: das 8h às 17h30. Telefone: (35) 3697-2632.
UBÁ
Coordenação de Saúde Mental – Rua Antenor Machado, 340 – Copacabana – Telefone: (32) 3539-6183. csm.sms@uba.mg.gov.br
CAPS II– Rua Farmacêutico Mário Azevedo, 460 – Jardim Glória. Telefone: (32) 3539-6183. caps.sms@uba.mg.gov.br
CAPS ADIII– Rua Cel. Júlio Soares, 1.000. Telefone: (32) 3531-8010 capsad.sms@uba.mg.gov.br
CRAS de referência – CEU’s – Centro de Convivência Colônia – Colônia Padre Damião – Povoado São Domingos CRAS de referência – Vila Casal. Telefone: (32) 3532-3989.
crasvilacasal@uba.mg.ogv.br
CRAS Agroceres – Rua Adão Quintão, 260 – Telefone: (32) 3539-6198 crasagroceres@uba.mg.gov.br
CRAS Pires da Luz – Rua Otacílio Coutinho, S/N, Cohab (Praça CEUs). Telefone: (32) 3532-5389. craspiresdaluz@uba.mg.gov.br
CRAS São Domingos – Rua Cel. Otaviano da Rocha, 945. Telefone: (32) 3539-6181. crassaodomingos@uba.mg.gov.br
CRAS São João – Rua Antônio Massards, 98. Telefone: (32) 3541-1686. crassaojoao@uba.mg.gov.br
CRAS Vila Casal – Rua Maurício Baião Gazolla, 260, São José. Telefone: (32) 3532-3989. crasvilacasal@uba.mg.gov.br
Programa Bolsa Família. Telefone: (32) 3301-6706. bolsafamilia@uba.mg.gov.br
Centro de Convivência Primavera – Av. Francisco Xavier Gomes, 126 – Primavera. CRAS de referência – São Domingos. convivenciaprimavera@uba.mg.gov.br
Centro de Convivência Meu Sonho – Rua Joaquim Pereira, n° 10, Meu Sonho. CRAS de referência – Agroceres. Telefone: (32) 3539-6198. crasagroceres@uba.mg.gov.br
Centro de Convivência Pires da Luz – Av. Rubens Baião, nº 6045, Pires da Luz. Telefone: (32) 3532-5389. craspiresdaluz@uba.mg.gov.br
FONTE: Sites das Prefeituras Municipais. Acesso: em 12 e 13/05/2020.
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial. CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcol e Drogas. CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. CREAS - Centro de
Referência Especializada de Assistência Social. SERSAM - Serviço de Referência em Saúde Mental. NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

Compilado das ações de solidariedade e enfrentamento da COVID promovidas pela UEMG
(06 a 19/05/2020)
Covid-19 | Empresa Jr. da Unidade Passos realiza projeto para descarte de máscaras e resíduos.
http://www.uemg.br/noticias-1/4208-covid-19-empresa-jr-da-unidade-passos-realiza-projeto-deconscientizacao-para-descarte-de-mascaras

UEMG Unidade Passos – Professores da área de saúde, Fernando Furtado e Gabriel Tavares,
produzem vídeo comentando fake news sobre a COVID-19. O trabalho foi desenvolvido a partir do
curso de Biomedicina, envolvendo toda a equipe de docentes.
https://www.facebook.com/uemgpassos/videos/2910411802388433/

UEMG Unidade Carangola – Profa. Dra. Monalessa Fábia Pereira, microbiologista, explica sobre a
origem da pandemia de COVID-19. https://www.youtube.com/watch?v=4ZCJzxUpnlU
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Covid-19 | Unidade Passos cria Comitê Consultivo para atender toda a comunidade
http://www.uemg.br/noticias-1/4217-covid-19-unidade-passos-cria-comite-consultivo-paraatender-toda-a-comunidade

Levantamento busca entender realidade de estudantes e docentes
http://www.uemg.br/noticias-1/4220-resultado-pesquisa

Estudantes da UEMG Passos criam material informativo sobre a COVID-19
http://www.uemg.br/noticias-1/4221-estudantes-de-enfermagem-da-uemg-passos-produzemmaterial-informativo-sobre-a-covid-19

Campanha de Solidariedade da Comunidade UEMG-Ibirité: O Conselho Departamental e o
Diretório Acadêmico da Unidade Ibirité realizaram um diagnóstico dos impactos da pandemia da
Covid-19 sobre as condições de vida dos estudantes. Detectou-se que ao menos 120 alunos
necessitam de auxílio urgente para garantia de alimentação, medicamentos e itens de higiene. Diante
desse quadro, a comunidade acadêmica articulou uma campanha solidária de arrecadação de fundos,
com destinação integral aos alunos em situação de vulnerabilidade. Participe da Vaquinha! Faça sua
doação pelo link: https://abacashi.com/p/campanha_solidariedade_uemg_ibirite

Ação de professores da UEMG é notícia no MG TV e no portal G1: “Educação: professores da
UEMG manifestam em frente à casa do governador Romeu Zema.” https://g1.globo.com/mg/minasgerais/noticia/2020/05/14/educacao-professores-da-uemg-manifestavam-em-frente-a-casa-dogovernador-romeu-zema.ghtml

Contexto brasileiro da Covid-19 é debatido por professores da UEMG em revista italiana
http://www.uemg.br/noticias-1/213-news-internacional/4227-contexto-brasileiro-da-covid-edebatido-por-professores-da-uemg-em-revista-da-universidade-de-pisa

Projeto da Unidade Frutal doa kits de limpeza e assepsia para famílias carentes
http://www.uemg.br/noticias-1/4231-projeto-da-unidade-de-frutal-doa-kits-de-limpeza-e-assepsiapara-familias-carentes

COVID-19 | UEMG Passos e prefeitura planejam laboratório de testes
http://www.uemg.br/noticias-1/4243-unidade-passos-universidade-e-prefeitura-planejamlaboratorio-para-testes-para-covid-19
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Projeto da Faculdade de Educação da UEMG (FaE) “O Conto Que as Caixas Contam” terá Canal
de Contação de Histórias (https://www.youtube.com/channel/UCe-ON6i159aHgc7YJQXPeUg) –
uma boa opção para entreter e educar os pequenos em tempos de quarentena e isolamento social.

Professor da UEMG Divinópolis analisa mundo do trabalho frente à pandemia
http://www.uemg.br/noticias-1/4258-artigo-de-professor-da-uemg-divinopolis-analisa-ascontradicoes-do-mundo-do-trabalho-e-a-pandemia-de-covid-19

COVID-19 | Contra fake news, professores da UEMG Passos criam "Central de Atendimento"
http://www.uemg.br/noticias-1/4257-covid-19-contra-fake-news-professores-da-uemg-passoscriam-central-de-atendimento

UEMG Passos estimula arte no período de pandemia com Concurso Fotográfico
http://www.uemg.br/noticias-1/4260-uemg-passos-estimula-arte-no-periodo-de-pandemia-comconcurso-fotografico
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Curadoria acadêmica de publicações de interesse ao enfrentamento da pandemia de COVID19 pela Universidade (06 a 19/05/2020)
Estudo revela que falar em voz alta em ambientes fechados potencializa transmissão do vírus, que
pode se manter em partículas no ar entre oito e 14 minutos.
https://www.pnas.org/content/early/2020/05/12/2006874117/tab-article-info

Estudo da UFMG aponta que subnotificação em Minas Gerais é cerca de 4 vezes maior que a do
Brasil. O número de casos da covid-19 no Estado pode ser 16 vezes maior do que o número
divulgado oficialmente.
https://ufmg.br/storage/9/f/3/e/9f3e7dadd7bc59c6d3f9339198dcbcaf_15893195534547_13102113
78.pdf

Pandemia reduz submissões de artigos acadêmicos assinados por mulheres. Dados Revista de
Ciência Social.
http://dados.iesp.uerj.br/pandemia-reduz-submissoes-demulheres/?fbclid=IwAR3pwUKLKnVckObEOKqtC5hPMnB76ZzjroHX0a13VTVsuHVpPe9w5jS96g

A prestigiada Science também chama a atenção para a desigualdade de gênero na academia,
evidenciada pela quarentena imposta pela pandemia de COVID-19, e provoca reflexões sobre
mudanças de políticas e estratégias de fomento à pesquisa que se adequem à realidade e que
poderiam vir a beneficiar todos os cientistas e sociedade.
https://science-sciencemag-org.ez171.periodicos.capes.gov.br/content/368/6492/724.1

Relatório divulgado pelo portal COVID-19 do Imperial College of London avalia os impactos da
pandemia de COVID-19 sobre países onde a desigualdade social é maior e com populações mais
desfavorecidas e vulneráveis. A probabilidade de morte por COVID-19 aumenta 32% na porção
mais pobre da população em comparação à porção mais rica. A pesquisa também indica que a
proteção dos idosos que moram com suas famílias é menos efetiva na população mais pobre.
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-05-12-COVID19Report-22.pdf

Outras publicações em renomadas revistas científicas têm destacado a pandemia de Covid-19 como
agravador das desigualdades. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, a proporção de
mortos
por
Covid-19
é
desproporcionalmente
maior
na
população
negra.
https://www.nature.com/articles/d41586-020-0147013
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x?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=975bf26598-briefing-dy20200519&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-975bf26598-43822357
A História, da peste negra à gripe espanhola, ensina porque minorias são mais vulneráveis às
pandemias.
https://www.sciencemag.org/news/2020/05/black-death-fatal-flu-past-pandemicsshow-why-people-margins-suffer-most

O que torna as teorias da conspiração e as feake news sobre o coronavírus tão potentes? Como elas
podem ser interrompidas? Um vídeo da Nature em seu canal do YouTube apresenta como os
pesquisadores estão estudando o poder viral das notícias falsas e relaciona as duas pandemias – a
de fake news e a de COVID-19. https://www.youtube.com/watch?v=wT2m3kljcSU

Publicações da Nature e da Science indicam que a imunidade de rebanho – quando um número
suficiente de pessoas em uma população tem imunidade a uma infecção para impedir efetivamente
a propagação da doença – é insuficiente para evitar uma segunda onda e reforçam a importância das
medidas de isolamento e gestão competente em saúde pública. Estudo utilizando dados provenientes
da França e Espanha demonstrou que 4,4% e 5% de pessoas foram realmente infectadas,
respectivamente, nos dois países, dentre mais de 27.000 mortes confirmadas. Os artigos alertam que
a imunidade de rebanho é uma estratégia desumana, e que caso venha a ser adotada poderá resultar
em milhares de mortes, considerando-se uma taxa de casos fatais entre 0,5 e 1%.
https://www.nature.com/articles/s41551-020-05670?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=a2b0b4f54f-briefing-dy20200514&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-a2b0b4f54f-43822357
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/12/science.abc3517.full?utm_source=Nature
+Briefing&utm_campaign=a2b0b4f54f-briefing-dy20200514&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-a2b0b4f54f-43822357

O Departamento de Ciências Econômicas da UFMG produziu Nota Técnica – “Cenários de
isolamento social da Covid-19 e impactos econômicos em Minas Gerais” – alertando que acabar
com o isolamento social elevaria a perda na economia de MG em cerca de R$ 50 bilhões. O cenário
de “Distanciamento estendido” equivaleria a uma perda de R$ 19 bilhões no PIB do Estado. O
cenário “Sem distanciamento” teria perda de R$69 bilhões. Os pesquisadores ressaltam a
importância da articulação de políticas governamentais para a manutenção e recuperação da renda
e do emprego, de forma a amenizar os impactos na vida das pessoas, na economia e na saúde.
https://www.cedeplar.ufmg.br/noticias

Rastreamento de contatos tem sido uma abordagem comum no enfrentamento da pandemia nos
países que têm testado a população em maiores proporções. Utilizando esta abordagem, um estudo
publicado no Morbidity and Mortality Weekly Report demonstrou que um único sintomático em um
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coral de 61 pessoas foi capaz de infectar 50 pessoas com covid-19, 32 diretamente, das quais 3
foram hospitalizadas e 2 morreram. O estudo reforça a importância do distanciamento físico, da
necessidade de se evitar grandes públicos e da conscientização que as pessoas sintomáticas devem
ter de seu auto isolamento. A cadeia de transmissão pesquisada nos deixa uma lição: Aulas de canto
coral presenciais deverão ser repensadas, ao menos enquanto durar a pandemia e as recomendações
de distanciamento social.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.htm?utm_source=Nature+Briefing&utm_
campaign=c29a968b16-briefing-dy-20200518&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373c29a968b16-45233894

Conheças animações sensacionais embasadas em ciência, feitas pelo cartunista Toby Morris e pela
microbiologista Siouxsie Wiles, que de tão úteis e didáticas foram utilizadas em coletivas de
imprensa pela primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, país referência no
enfrentamento à pandemia de Covid-19. As imagens foram compiladas pelo portal The Spinoff e
têm licença Creative Commons, o que significa que você é livre para usá-las, desde que dê créditos
aos criadores. https://thespinoff.co.nz/media/19-05-2020/the-great-toby-morris-siouxsie-wilescovid-19-omnibus/?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=975bf26598-briefing-dy20200519&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-975bf26598-43822357

A ONU e a UNICEF estão organizando uma série de seminários on-line para jovens do mundo
inteiro – buscando atrair inclusive os universitários da Rede de Impactos Acadêmicos da ONU, a
UNAI (https://academicimpact.un.org/), da qual a UEMG faz parte – objetivando a criar uma rede
de apoio psicossocial e fortalecimento da saúde mental.
https://www.un.org/youthenvoy/2020/04/copingwithcovid-a-webinar-series-on-young-people-andmental-health/?mc_cid=f83c5e2653&mc_eid=ebdc0869ec
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