NOTA À COMUNIDADE DA ESCOLA DE MÚSICA

Em reunião no da 17/03/2020, o Comitê Local da Escola de Música de Acompanhamento das
Ações de Prevenção e Enfrentamento do novo Coronavírus discutiu sobre a atual conjuntura e
sobre as recentes orientações da Reitoria da UFMG e do Ministério da Saúde.
É importante ressaltar que a Administração Central da UFMG optou por um processo de
suspensão gradativa de atividades, na busca de uma “interrupção responsável” que minimize
os impactos sociais junto à Comunidade da UFMG (docentes, técnicos administrativos,
estudantes, bolsistas, terceirizados etc.) e à Comunidade Externa.
Deste modo, o Comitê Local resolve:
1) As aulas presenciais de graduação e pós-graduação estão suspensas por tempo
indeterminado. Neste momento, orientamos que os professores organizem atividades
online para as próximas duas semanas. Tais atividades deverão garantir a qualidade de
ensino e aprendizado e devem respeitar os horários previamente agendados para as
aulas.
2) Estão suspensas por tempo indeterminado as aulas de cursos de extensão do CENEX e
do CMI.
3) Estão suspensos por tempo indeterminado ensaios em grupo, gravações e
apresentações musicais na Escola de Música.
4) Bancas de qualificação e de defesa deverão ser realizadas por meio de
videoconferência.
5) Até segunda ordem, estudos de instrumentos poderão ser realizados na Escola de
Música de modo individual e no limite de 2 horas por dia. Tais estudos poderão ser
realizados em gabinetes e salas de estudo.
a. Os estudos poderão ser realizados de segunda a sexta-feira, no horário de
09h00 a 18h00.
b. Caberá aos professores organizar uma agenda para os estudos nos gabinetes e
encaminhá-la para o Comitê Local, para a Portaria e para a Seção de Serviços
Gerais.
6) A Escola de Música ficará fechada aos finais de semana.
7) Estão suspensos temporariamente os novos empréstimos de instrumento.
8) A renovação de empréstimo de armários para o ano de 2020 deve ser realizada até a
data previamente estipulada.
9) Todos devem zelar para a manutenção da limpeza e prevenção. A higienização de
mãos e materiais deve ser sempre observada.
10) Alunos, Professores e Técnicos Administrativos em Educação que apresentarem
sintomas de gripe, resfriado ou COVID-19 deverão evitar comparecer à Escola de
Música.
11) No caso de necessidade de se ausentar das atividades laborais, os servidores deverão
avisar ao Comitê Local por meio do endereço eletrônico comitelocal@musica.ufmg.br.

12) Aos servidores que se enquadrem em algum grupo de risco (idade superior a 60 anos,
gestantes, portadores de doenças crônicas etc.), sugerimos informar sua situação ao
Comitê Local e, se possível, enviar documentos comprobatórios.
Outras informações:
Está em estudo a possibilidade de trabalho a distância (home office) para as áreas
administrativas. A Diretoria da Escola de Música e o Comitê Local estão buscando meios de
viabilizar tal modo de trabalho com a Administração Central da UFMG.
Mais orientações para as semanas seguintes serão enviadas posteriormente.

Belo Horizonte, 17 de março de 2020.
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