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RESOLUÇÃO CONSUNI/UFG Nº 117, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

 

Dispõe sobre a apresentação de 

comprovante de vacinação contra a 

Covid-19, para o desenvolvimento de 

atividades presenciais a serem realizadas 

nas dependências da UFG. 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, reunido em sessão 

plenária realizada no dia 26 de novembro de 2021, tendo em vista o que consta do Processo SEI 

nº 23070.059009/2021-31, e considerando, 

 

a) a decisão do Conselho Universitário, em reunião de 1º de outubro de 

2021, que recomenda a vacinação contra a Covid-19 a todos os 

membros da comunidade da UFG; 

b) que cada membro da comunidade universitária é responsável pela 

garantia da saúde pública e deve observar as orientações da 

Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e das 

Secretarias de Saúde do estado de Goiás e município de Goiânia; 

c) que permanece a condição de emergência de saúde pública nacional e 

internacional decorrente da pandemia da COVID-19, o que exige a 

combinação de medidas preventivas individuais e coletivas para 

aumentar a proteção de todas as pessoas; 

d) a Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 

2021, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC para o retorno 

gradual e seguro ao trabalho presencial; 

e) a adoção de requisitos de biossegurança, individuais e coletivos 

combinados, para o retorno gradual e seguro às atividades presenciais, 

no âmbito da UFG, consoante o que dispõe a Portaria UFG nº 3240, de 

15 de outubro de 2021; e 

f) o que dispõem as Resoluções CONSUNI nº 89 e 90, de 1º de outubro 

de 2021, respectivamente, que estabelecem regras do Regulamento 

Geral dos Cursos de Graduação - RGCG, enquanto durar a situação de 

pandemia da Covid-19, e sobre a ampliação segura e gradual das 

atividades escolares e acadêmicas presenciais da UFG, a partir do 

semestre de 2021/1,  
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R E S O L V E: 

 

Art. 1º Tornar obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação para 

Covid-19, aos membros da comunidade universitária e público externo, comprovado pelo 

certificado nacional de vacinação, para o desenvolvimento das atividades presenciais a serem 

realizadas nas dependências da UFG. 

 

Art. 2º Os procedimentos de implementação e controle de exigência do 

comprovante de vacinação para Covid-19, tanto do público interno quanto do público externo, 

serão regulados por ato normativo posterior. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor 15 dias após a sua publicação e possui 

vigência enquanto perdurarem as medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19) e as restrições impostas pela Instrução 

Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 2021, a Portaria UFG nº 3240, de 15 

de outubro de 2021, e Resoluções CONSUNI/UFG nº 89 e 90, de 1º de outubro de 2021. 

 

 

Goiânia, 26 de novembro de 2021. 

 

 

 

Prof. Edward Madureira Brasil 

- Reitor - 


