NOTA À COMUNIDADE DA ESCOLA DE MÚSICA

O Comitê Local da Escola de Música de Acompanhamento das Ações de
Prevenção e Enfrentamento do novo Coronavírus vem reforçar as medidas
sanitárias para a comunidade da Escola de Música da UFMG de acordo com
as orientações da Reitoria e demais Órgãos de Saúde.
É importante ressaltar que a Administração Central da UFMG optou pela
suspensão das atividades, na busca de minimizar os impactos sociais da
COVID-19 junto à Comunidade da UFMG (docentes, técnicos administrativos,
estudantes, bolsistas, terceirizados e demais usuários internos) e à
Comunidade Externa.
Deste modo, o Comitê Local reforça e atualiza as medidas adotadas no dia 18
de Março de 2020.
1) As aulas presenciais de graduação continuam suspensas por tempo
indeterminado e com retomada de atividades Remota Emergencial a
partir do mês de agosto. A Pós-Graduação, a partir de 01 de Julho/2020,
deu início às atividades acadêmicas por meio Remoto Emergencial, em
de acordo com a RESOLUÇÃO do CEPE No 01/2020, DE 25 DE
JUNHO DE 2020: “que dispões sobre o planejamento e a execução de
atividades acadêmicas de forma remota emergencial nos cursos de pósgraduação stricto sensu e lato sensu durante a pandemia da COVID-19”.
2) Estão suspensas por tempo indeterminado as aulas presenciais dos
cursos de extensão do CENEX e do CMI.
3) Estão suspensos por tempo indeterminado ensaios em grupos, estudos
individuais, gravações e apresentações musicais nas dependências da
Escola de Música devido ao aumento da transmissão do vírus na cidade
de Belo Horizonte. A autorização de utilização do espaço só será
permitida após os Órgãos de Saúde e a Reitoria da UFMG nos
informarem desta possibilidade em nossas dependências. A Diretoria da
Escola de Música e o Comitê Local estão elaborando protocolos para
uso dos espaços da Escola de Música, incluindo protocolos de
higienização, para quando for possível o retorno destas atividades.
4) Bancas de TCC, qualificação e de defesa deverão ser realizadas por
meio de videoconferência de acordo com as recomendações da câmara
de graduação e pós-graduação.
5) A Diretoria da Escola de Música está empenhada na organização do que
estamos temporariamente chamando de "ambientes seguros" para que

possam ser realizados os Recitais de TCC de Graduação e de Defesa
de Dissertação / Tese (sem público). Pretendemos que tais locais
tenham equipamentos adequados para gravação e até mesmo
transmissão (streaming) e que possam acomodar com adequada
segurança sanitária, músicos para apresentações/gravações solo ou em
pequenos grupos. Ainda não temos estes "ambientes seguros" prontos e
ainda, estamos acompanhando de perto o desenvolvimento do COVID19 para não expor ninguém a riscos. Esperamos ter estes ambientes
nos próximos meses.
6) A Escola de Música tem acompanhado junto aos órgãos de saúde e
Reitoria o planejamento de retorno, por fases, das atividades
acadêmicas. A Diretoria e Comitê Local estão em consonância com as
orientações da PROGRAD, da PRPG, do Comitê de Enfrentamento à
situação de Pandemia da UFMG e de outras instâncias internas e
externas à nossa universidade. A fase que acabamos de ingressar é o
Retorno Emergencial das atividades acadêmicas por atividade Remota
Emergencial e sem previsão do início de atividades presenciais. Esta
outra fase depende de autorização das instâncias sanitárias Estaduais,
Municipais e da Reitoria da UFMG. Como mencionado anteriormente, o
momento ainda é de muito cuidado para mitigar o avanço da pandemia
em nossa cidade e nosso estado. A preocupação no momento é com a
saúde de todos.
7) Continuam suspensos temporariamente os novos empréstimos de
instrumento.
Segue abaixo o email do Comitê Local:
comitelocal@musica.ufmg.br.
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