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Recomendações do Conselho Universitário aos beneficiários dos  
sistemas de moradia da UFOP 

 

 

A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) não pode aceitar nem tolerar qualquer ação 

que possa colocar em risco o seu maior patrimônio: a vida. A Instituição, por meio de sua 

comunidade, tem feito um enorme esforço durante a pandemia do novo coronavírus para que 

vidas sejam preservadas e mantidas da melhor maneira possível, somando, nesta direção, suas 

ações de pesquisa, extensão, cultura e comunicação a milhares de outras que se efetivam nas 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), de modo que possamos atravessar esta crise com 

mais segurança. 

 É sabido pelos órgãos de saúde das diversas esferas de governo que o índice de 

transmissão da Covid-19 se elevou nas diversas regiões do país, bem como a taxa de ocupação 

de leitos de UTI, inclusive nas principais cidades de residência de nossos estudantes. 

Assim, este Conselho, diante das informações que circulam acerca de atividades que 

possam comprometer a vida, especialmente no âmbito das repúblicas e moradias estudantis da 

Instituição, vem reiterar a decisão tomada em março passado para que seus alunos não retornem 

para as cidades de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, nem realizem atividades que 

proporcionem aglomerações, a exemplo de festas. 

Com o intuito de tornar a decisão mais efetiva, este conselho faz as seguintes 

deliberações: 

. A realização de festas ou de quaisquer outras atividades que promovam a aglomeração 

de pessoas continua terminantemente proibida; 

. O sistema de hospedagem fica suspenso até o término da pandemia; 

. O não cumprimento de tais orientações poderá levar à aplicação de penalidades 

previstas nas Resoluções CUNI nº 1540 e 2060. 

Assim, este Conselho clama pela ponderação de toda a comunidade beneficiada por seus 

sistemas de moradia, lembrando que o senso de autonomia de cada pessoa carrega em si a 

responsabilidade de zelar pelo próximo. 

A UFOP preza pelo seguimento dos protocolos de biossegurança de forma a contribuir 

para a redução da transmissão e preservação da vida. 

 

Ouro Preto, 2 de dezembro de 2020. 
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