
 
 

Organização adia data de realização do 9º Cbeu 

Como forma contribuir para conter o avanço da pandemia da Covid-19 em            
Minas Gerais e no país, a UFMG e a Unifal-MG decidiram pelo adiamento, por              
tempo indeterminado, da data do 9º Congresso Brasileiro de Extensão          
Universitária, até então previsto para ocorrer entre os dias 15 e 17 de julho. 

Diante desse adiamento, o cronograma de inscrições do evento sofreu algumas           
alterações. Mas os interessados podem se inscrever normalmente nas         
atividades da programação. A nova data de realização será divulgada          
oportunamente na página oficial do congresso e nas redes sociais das           
instituições realizadoras e apoiadoras. 

O adiamento é fruto de entendimentos comuns entre as pró-reitorias de           
Extensão da UFMG e Unifal-MG. A medida atende às recomendações atuais           
dos órgãos competentes para eventos com grande potencial de público.          
Estima-se que cerca de 8 mil pessoas são esperadas no campus Pampulha e             
espaços da UFMG durante o 9º Cbeu. 

Atualmente, a UFMG e a Unifal-MG, bem como as Instituições Públicas de         
Ensino Superior, têm adotado uma série de medidas para o enfrentamento e            
combate à pandemia no país. Entre as ações está a suspensão gradual das             
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Além disso, a suspensão do 9º Cbeu está alinhada à diretriz do Fórum das              
Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais (Foripes-MG), bem          
como segue planejamento de medidas que vem sendo articuladas com órgãos           
competentes em nível municipal, estadual e federal. 

Para mais informações, acesse www.ufmg.br/cbeu  
 
Dúvidas podem ser esclarecidas também pelos contatos: e-mail:        
cbeu2020@ufmg.br ou telefone (31) 3409-3215 

Conheça as redes sociais do 9º Cbeu: 

Facebook: www.facebook.com/extensaoufmg  
Instagram: @extensaoufmg  
Twitter: twitter.com/extensaoufmg  
 
Atendimento à imprensa 
Eduardo Maia 
Assessoria de Comunicação 
Pró-reitoria de extensão 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(31) 3409-6435 (31) 3409-4076 
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