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INFORMATIVO

Caros Moradores.
Diante do cenário inédito da pandemia de infecção pela nova variação do coronavírus,
COVID-19, e orientando sobre os procedimentos adotados na Moradia Estudantil, segue este
informativo para esclarecimentos e ADESÃO por todos!
Por deliberação do Gabinete do Reitor na Resolução GR 24/2020, estão suspensas as
atividades acadêmicas e os eventos públicos nas dependências da Unicamp e seus órgãos.
Portanto, nestas condições, todos os eventos agendados nas dependências da Moradia
Estudantil estão cancelados até 12/04/2020, sendo que novas atualizações serão
comunicadas futuramente.
Nenhum outro agendamento será realizado pela Administração da Moradia Estudantil,
da mesma forma que o acesso às Salas de Estudo e Centros de Vivência está restrito, bem
como de qualquer outra dependência não residencial da Moradia Estudantil.
Estas medidas são motivadas pela alta incidência de contágio em aglomerações e
reuniões sociais, e objetiva minimizar a velocidade de possível contágio entre os residentes,
funcionários e visitantes da Moradia Estudantil. Um possível surto localizado neste espaço tem
enorme potencial de ampliar o contágio para diversos outros lugares, incluindo transeuntes,
amigos e familiares em Campinas e nas cidades de origem de cada um dos residentes.
Com mesmo empenho, toda festa, reunião e aglomeração na Moradia Estudantil é
fortemente desencorajada neste momento de crescimento logarítmico do número de casos no
estado de São Paulo e no Brasil, e a responsabilidade institucional pelo controle da pandemia
se funde com a responsabilidade individual pela precaução e cautela na conduta diária.
Como na vida cotidiana o isolamento social tem se mostrado a forma mais eficaz de
contenção do número de casos do vírus, essa é a orientação padrão dos órgãos de saúde
brasileiros e da comunidade internacional.
O Programa de Moradia Estudantil da Unicamp se alinha com estas instituições e conta
com a cooperação de todos os seus membros na mitigação do contágio em nossas
dependências e fora dela.
Neste momento de dificuldade orientamos aos nossos moradores que se informem
sobre as melhores medidas de prevenção ao contágio através das orientações do portal da
Unicamp, do CECOM, da Faculdade de Enfermagem e da Faculdade de Ciências Médicas, a
fim de preservar a sua saúde e de todos ao seu redor. Estimamos pelo bem estar de nossos
moradores e nos colocamos à disposição, em especial via e-mail institucional, para todas as
questões pertinentes à Moradia Estudantil.
Atenciosamente,
Moradia Estudantil da Unicamp - Administração e Coordenação Executiva.
Material de Apoio:
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