
 

COMUNICADO nº 1 
 
Dispõe sobre o funcionamento e atividades da Faculdade de Farmácia. 
 
Considerando o cenário epidemiológico atual da COVID-19, as notas oficiais divulgadas 
pela UFG, a Instrução Normativa nº 21, de 16/03/2020, e prezando pela saúde dos 
servidores da Faculdade de Farmácia e de toda comunidade acadêmica, contribuindo 
quando possível, com as autoridades sanitárias, a Faculdade de Farmácia resolve, a 
partir do dia 23 de março de 2020: 
 
1 – Determinar que as demandas da comunidade acadêmica sejam enviadas 
preferencialmente aos nossos e-mails institucionais, constantes no site da Faculdade de 
Farmácia (farmácia.ufg.br), uma vez que todo o setor administrativo estará atendendo 
de forma remota. 
Alguns contatos básicos: 
telma@ufg.br – Diretora da Faculdade de Farmácia 
ricardomarreto@ufg.br – Vice-diretor da Faculdade de Farmácia 
kellecristina@ufg.br – Coordenadora Administrativa da Faculdade de Farmácia 
coordenacaofarmaciaufg@gmail.com – Coordenação de graduação da Faculdade de 
Farmácia 
 
2 – Reiterar que as aulas da graduação e pós-graduação estão suspensas 
presencialmente e/ou à distância devido a impossibilidade de alguns discentes terem 
acesso a equipamentos e internet necessários para tal. 
 
3 – Realizar atendimentos presenciais apenas em situações especiais e urgentes, 
quando não for possível a resolução à distância, devendo ser necessariamente 
agendado previamente por e-mail. 
 
4 – Suspender a realização de exames pelo laboratório Rômulo Rocha, de acordo com 
portaria municipal da SMS nº 106/2020. Quando houver alguma demanda a este 
laboratório, a mesma também deverá ser reportada por e-mail: 
thalyta_renata@ufg.br – Coordenadora do laboratório Rômulo Rocha 
romulorochaufg@gmail.com – e-mail geral do laboratório 
 
5 – Tais diretrizes estarão em vigor enquanto durar a suspensão de aulas na UFG ou 
enquanto não houver novas orientações, podendo sofrer mudanças a qualquer 
momento. 
 
6 – Reforçamos que é extremamente importante que todos continuem contribuindo 
com as orientações passadas quanto aos cuidados gerais, em especial cumprindo 
com os protocolos de higiene e evitando locais públicos e aglomerações, ficando 
em casa sempre que possível. O momento é de conscientização! Façamos nossa 
parte!  
 
 
Goiânia, 20 de março de 2020. 
 
 
Profa. Telma Alves Garcia 
Diretora da Faculdade de Farmácia da UFG 
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