CARTA À COMUNIDADE
O UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – vem
recebendo encaminhamentos de seus alunos, através da Ouvidoria, manifestando
preocupação diante do fato de alguns discentes do Curso de Medicina supostamente
estarem desrespeitando a quarentena fora das dependências da Instituição de Ensino e
dos hospitais, frequentando ambientes de aglomeração, como festas e similares. Os
alunos manifestam, também, que não compactuam com esse tipo de atitude,
principalmente pelo fato de alguns se encontrarem nos grupos de risco da Covid-19 ou
terem contato com familiares desses grupos, temendo pela sua saúde e segurança.
Desde o mês de março/2020, o UNIPTAN vem adotando medidas de segurança
e de conscientização de toda a comunidade acadêmica, no sentido de resguardar todos
os servidores e seus familiares, incluindo aulas remotas, trabalho em home office e
cuidados higiênicos redobrados no caso de serviços imprescindivelmente presenciais e
atividades práticas, além da doação de EPIs (equipamentos de proteção individual) para
nossos colaboradores e instituições de São João del-Rei, a fim de colaborar no combate
à pandemia do coronavírus em larga escala.
No último dia 06 de novembro, a Prefeitura de São João del-Rei publicou o
Decreto nº 8.989 autorizando a realização de eventos (como festas de casamento,
aniversários, confraternizações e afins), porém impondo limites e restrições.
Diante dessa abertura e do quadro de possíveis contaminações com o
coronavírus entre os discentes, o UNIPTAN respeita o seu aluno em suas vidas pessoais,
não interferindo nas mesmas. Por outro lado, deixamos claro que repudiamos qualquer
ação na direção contrária a essas medidas de segurança, incluindo em nossas vidas
pessoais, especialmente entre alunos do Curso de Medicina, que serão os futuros
médicos da nossa sociedade.
Continuamos com as nossas medidas de segurança e com o cuidado conosco e
com o outro, incentivando e clamando que todos façam o mesmo. Responsabilidade,
respeito e ética é o que esperamos de toda a comunidade acadêmica.
Atenciosamente,

Profª Dra. Maria Tereza Gomes de Almeida Lima
Reitora do UNIPTAN

