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Of. nº. 001/2022 – ADUFMS 

    Campo Grande – MS, 31 de janeiro de 2022 

 

Ao Reitor da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS 

Prof.  Marcelo Augusto Santos Turine 

Cidade Universitária s/nº 

Campo Grande - Mato Grosso do Sul 

 

Senhor Reitor, 

 

Cumprimentando Vossa Senhoria, e considerando: 

1 - A suspensão da agenda de 26.01.2022, desta Administração com as Entidades 

Sindicais; 

2. Dados divulgados pelos órgãos oficiais indicam um intenso crescimento dos casos 

de COVID no estado de Mato Grosso do Sul; 

3. A volta iminente das aulas presenciais da Educação Básica, gerando maior 

circulação de pessoas e consequentes aglomerações; 

4. A afirmativa desta reitoria de que mantém as aulas presencias para início de 

março, sem exigência do passaporte vacinal. 

Protocolamos a posição do sindicato para que não restem dúvidas da 

manifestação da categoria docente. 

1. As aulas presenciais são condições indispensáveis para a garantia da qualidade, 

entretanto, a garantia da vida se sobrepõe a este dispositivo; 

2. Os estudos mostram que a vacinação tem contido a gravidade dos casos, 

impedindo óbitos e o colapso da rede hospitalar; 

3. Atividades presenciais na UFMS significariam uma movimentação grande de 

pessoas promovendo aglomerações em salas de aula, sobretudo, que não 

apresentam condições adequadas de circulação de ar; 

Nesse sentido, o entendimento feito por este sindicato, em diversas discussões 

realizadas em dezembro/2021 e janeiro/2022 é o de que, a exigência do passaporte 

vacinal é condição sine qua non para o retorno às atividades presenciais, garantindo o 
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direito à vida, à saúde, e, colaborando com o estado no controle do processo 

pandêmico. 

A continuar a elevada contaminação atual pela Covid-19 e a elevada taxa de 

ocupação dos leitos hospitalares de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, 

solicitamos o adiamento do retorno presencial por três semanas e a manutenção do 

Ensino Remoto Emergencial nesse período para que colaboremos com o refluxo da 

curva epidemiológica. Ademais que Plano de Biossegurança estabeleça esquema de 

testagem para garantir a saúde da comunidade universitária. 

Solicitamos ainda, que seja feito um questionário mais detalhados sobre índice 

de vacinação com 1ª dose, 2ª dose e reforço, com divulgação dos resultados em 

tempo real. 

Na oportunidade apresentamos a Vossa Senhoria nossos protestos de elevada 

estima e consideração.  

   Certos/as de sua compreensão e colaboração, desde já agradecemos. 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Marco Aurélio Stefanes 

Presidente da ADUFMS 
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