
 

 

 

Por que ainda não é seguro a volta do público ao Centro Cultural UFG? 

 

O Centro Cultural UFG informa que devido a pandemia de COVID-19 as 

atividades de visitação pública estão suspensas. Essa resolução segue normativas 

estabelecidas pela UFG em consonância com as orientações do Comitê Gestor 

Institucional de Gerenciamento da Crise COVID-19 que foram aprovadas pela 

comunidade universitária. 

Considerando o cenário epidemiológico atual da COVID-19 em Goiás e as 

recomendações de organismos internacionais e do Ministério da Saúde do Brasil, 

Prefeitura Municipal de Goiânia, bem como as decisões constantes da Universidade 

Federal de Goiás por meio da resolução Consuni nº 18 de 2020 e comunicado nº 2 

(https://www.ufg.br/n/125040-comunicado-n-2) atualizado em 18/03/2021, efetuado 

pelo Comitê UFG para o Gerenciamento da Crise COVID-19,  que suspendeu no 

primeiro semestre de 2021 os calendários acadêmicos e demais atividades 

presenciais. 

Seguimos ainda os procedimentos relativos ao Novo Coronavírus que podem 

ser acessados no link : (https://www.ufg.br/n/124654-coronavirus-a-ufg-esta-de-olho-

previna-se), bem como a resolução do Ministério da Educação que orienta e assegura 

aos servidores públicos federais as condições de segurança no trabalho durante a 

pandemia. 

Desde março de 2020, por conta da pandemia de COVID-19, o Centro Cultural 

UFG interrompeu temporariamente as suas atividades presenciais de atendimento ao 

público até que seja novamente seguro receber o seu público fisicamente.  

Gostaríamos de ressaltar que o Teatro, o Laboratório de Práticas Artísticas, a 

Sala de Ação Educativa e os Espaços Expositivos do Centro Cultural UFG são 

ambientes fechados e sem renovação de ar, sendo arriscado o retorno de suas 

atividades de forma segura para preservação da vida. Esperamos que todos possam 

ser vacinados em um momento em que o Brasil ultrapassa o número de 452 mil mortes 

em decorrência da Covid-19. Enquanto aguardamos condições mais favoráveis para 

abrir presencialmente para o nosso público, a equipe do Centro Cultural UFG, trabalha 
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interna e remotamente desenvolvendo diversas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, como, por exemplo: 

Link de acesso ao Acervo do Centro Cultural UFG 

https://acervo.centrocultural.ufg.br/colecoes/ 

Link de acesso ao projeto #CartasParaUmaCasa 

https://acervo.centrocultural.ufg.br/cartasparaumacasa/ 

Link de acesso ao catálogo digital "De Fora pra dentro: diálogos entre obras do 

acervo do CCUFG e jovens artistas da FAV"  

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/875/o/cat%C3%A1logo.pdf?1618598153 

Link para o programa Lives #CulturaNaUFG 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMZ9_XxhCMNjT7v5MgkYkMeTISMIX8miW 

 

Informamos ainda, que estas condições foram previamente acordadas junto 

aos proponentes de todos os eventos propostos a serem realizados durante este 

período, no sentido de esclarecer que seguiremos sem visitação pública nos espaços 

do Centro Cultural UFG, até que se vislumbre uma realidade menos ameaçadora e 

outras orientações forem traçadas e aprovadas na UFG. Neste sentido, agradecemos 

a compreensão do público e reiteramos o nosso compromisso em assegurar o direito 

à prevenção, ao cuidado com a saúde do público, assim como da nossa equipe 

técnica. 

Para que o nosso reencontro seja possível, por favor, se cuidem. Se puderem, 

fiquem em casa e evitem sair sem necessidade. Usem as máscaras adequadas, álcool 

em gel ou água e sabão para higienizar as mãos corretamente. Quando chegar a sua 

vez, vacine-se! Assim, logo poderemos estar juntos novamente! 
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