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Belo Horizonte, 13 de setembro de 2021. 

Prot. 030/2021  

 

COMUNICADO SOBRE O RETORNO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 

No dia 20 de agosto de 2021, a Prefeitura de Belo Horizonte, através do Decreto 17.693, 

autorizou as "Atividades presenciais em escolas de ensino superior". Junto com a 

autorização, atualizou-se o "Protocolo de funcionamento das Escolas de Ensino Superior 

e Centros de Formação Profissional". A partir desse momento, a Reitoria, juntamente com 

o Comitê COVID-19 e as coordenações dos cursos reuniram-se para discutir a 

possibilidade do retorno das atividades acadêmicas presenciais com "aulas híbridas" e a 

abertura da biblioteca para a comunidade acadêmica. 

 

Sobre esse tema, recordo que no início de julho fizemos uma pesquisa com toda a 

comunidade acadêmica. Na pesquisa com os professores recebemos 30 respostas, das 

quais 56% disseram ter intenção de aderir a um retorno das aulas presenciais, em turmas 

reduzidas, com transmissão on-line para os alunos em regime remoto. No caso dos alunos, 

173 respostas, 52% disseram ter a intenção de aderir às aulas híbridas. Agora, cabe a nós 

começarmos, paulatinamente, este processo de retomada das atividades acadêmicas 

presenciais na Faculdade. Importante lembrar que os colaboradores administrativos já 

estão trabalhando em regime presencial desde maio. 

 

Junto com os diretores dos departamentos e os coordenadores dos cursos, decidimos 

começar o processo de organização do retorno das atividades presenciais com uma ampla 

consulta neste mês de setembro. A busca do consenso amplo por meio da razão 

comunicativa, do diálogo e da escuta atenta é um dos pilares da nossa faculdade. Nossa 

intenção é começarmos as atividades no dia 04 de outubro, com aqueles e aquelas que 

aderirem à volta, com segurança, para dar continuidade ao processo de construção da 

nossa nova normalidade que, certamente, nos acompanhará por muito anos. Enfrentar 

mais este desafio existencial de voltar às atividades acadêmicas e aprender a conviver 

neste tempo pandêmico, como tantos desafios na vida, quando encarados com sabedoria, 

nos faz pessoas melhores e mais atentas ao cuidado uns dos outros. Eis o nosso desafio 

atual! Aqui vamos trabalhando e mantendo a todos informados dos próximos passos.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
Elton Ribeiro 

- Reitor -  
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