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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

OFÍCIO CIRCULAR Nº 2/2022/PROEC/UFG

Processo nº 23070.008763/2022-94

Goiânia, 17 de fevereiro de 2022.

Aos Senhores e Senhoras
Dirigentes de Unidades Acadêmicas, Unidades Acadêmicas Especiais, CEPAE e Órgãos da UFG

  

Assunto: Orientações às Comissões Internas e/ou Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP) para
retorno gradual seguro das a�vidades acadêmicas presenciais na UFG
 
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23070.008763/2022-94
 

Senhores(as) Dirigentes, viemos por meio deste comunicá-los que:

1. Diante da iminente ampliação gradual das a�vidades da educação básica e das
a�vidades acadêmicas presenciais do ensino superior e dos órgãos da UFG, faz-se necessário
cons�tuir a Comissão Interna (CI) e/ou Comissão Interna de Saúde e Segurança do Servidor Público
(CISSP)  com o obje�vo  discu�r e promover as recomendações de biossegurança, divulgar e
orientar a cerca dos protocolos e condutas de prevenção e controle da Covid-19, tendo suas
atribuições melhor detalhadas nas Recomendações do Grupo de Trabalho de Saúde da UFG (GT
Saúde da UFG), disponível no site: h�ps://retomada.ufg.br/p/39998-norma�vas-per�nentes;

2. Se faz registrar a composição da CI e/ou CISSP, bem como seu presidente no
formulário do Google Forms disponível no link h�ps://shortest.link/2-oH para recebimento das
informações referente às polí�cas ins�tucionais de biossegurança, prevenção e controle da Covid-
19;

3. Ins�tuído pela Portaria 2696, de 24 de agosto de 2021, o GT Saúde da UFG está
acompanhando e orientando as CI e/ou as CISSP frente a implementação das recomendações de
biossegurança. Nesse sen�do, o GT Saúde organizou um ques�onário eletrônico de
acompanhamento (h�ps://forms.gle/8J9CXbrHy4o9WcZX6)  das a�vidades da CI e/ou CISSP em
relação à ampliação das a�vidades presenciais na UFG. Pedimos que seja respondido o formulário
até dia 24 de fevereiro de 2022;

4. O GT Saúde da UFG também tem realizado o monitoramento dos casos suspeitos e
confirmados de Covid-19 na comunidade escolar e acadêmica, por meio da Equipe de Triagem,
Testagem e Telemonitoramento da UFG, formada por voluntários das unidades acadêmicas da área
de saúde;

5. A no�ficação de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 envolvendo servidores
docentes e técnicos administra�vos, estudantes de graduação e pós-Graduação deverá ser
realizada pelo link: h�ps://covid19.medicina.ufg.br/Monitoramento/ComunidadeUFG u�lizando e-
mail ins�tucional (UFG); 

Boletim de Serviço Eletrônico em 17/02/2022 
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6. Para colaboradores terceirizados que não possuam e-mail ins�tucional, a chefia
imediata deverá preencher um formulário específico a ser solicitado via mensagem encaminhada
ao endereço eletrônico triagemcovid@ufg.br;

7. Em caso de dúvidas ou problemas relacionados ao preenchimento do formulário,
entre em contato pelo e-mail triagemcovid@ufg.br, relatando o problema encontrado e enviando
um “print” da tela com a mensagem de erro, se for o caso;

8. O GT Saúde da UFG, por meio da Equipe de Triagem, Testagem e
Telemonitoramento, encaminhará às Unidades Acadêmicas, Unidades Acadêmicas Especiais, o
CEPAE e Órgãos da UFG relatórios dos casos suspeitos e confirmados. Será realizado o envio para e-
mail da CI e/ou CISPP  registrado no site h�ps://retomada.ufg.br/p/39963-comissoes-internas e
para as respec�vas unidades e órgãos. 

9. O relatório tem como obje�vo informá-los quanto às no�ficações dos casos
suspeitos e confirmados de sua Unidade Acadêmica, Unidade Acadêmica Especial, CEPAE  ou Órgão
da UFG, para que possam promover as melhores estratégias frente aos protocolos de
biossegurança, bem como as ações referente aos fluxos e permanência de pessoas nos espaços
�sicos, e rastreamento de contatos;

10. Este relatório, inicialmente, pode ter sido direcionado para a caixa de spam do e-
mail cadastrado, assim sendo, se faz necessário a verificação constante dessa caixa de spam,
mesmo que tenha habilitado o remetente como “Não é Spam”;

11. A CI e/ou CISSP devem comunicar os respec�vos responsáveis listados nas
Recomendações do GT Saúde quanto aos casos suspeitos e confirmados de sua comunidade;

12. As dúvidas poderão ser encaminhadas para os e-mails gtsaude@ufg.br ou 
triagemcovid@ufg.br;

13. Estamos à disposição dos(as) senhores(as) dirigentes e das CI e/ou CISPP para
quaisquer orientações e esclarecimentos sobre as Recomendações do GT Saúde da UFG;

14. Foi organizado pelo GT Saúde da UFG o cronograma de reunião com a CI e/ou CISSP
para esclarecimento de dúvidas e orientações, nas seguintes datas, horários e salas virtuais:

21/02/22 - 14:00 - 16:00 h�ps://meet.google.com/qxu-rmzv-mhz 

22/02/22 -  9:00 - 11:00 h�ps://meet.google.com/hcc-mdcw-ghq 

 

Cordialmente,

 

- Profª Heliny Carneiro Cunha Neves -
Coordenadora GT Saúde da UFG

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Heliny Carneiro Cunha Neves, Coordenadora, em
17/02/2022, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2705438 e
o código CRC 959C5D0F.
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Avenida Esperança s/n, Alameda Ingá – Quadra B – Edi�cio B1 – Prédio da Reitoria – Térreo - Bairro Câmpus
Samambaia - Telefone: (62)3521-1329

CEP 74690-900 Goiânia/GO - h�ps://www.ufg.br/
protocolo.cidarq@ufg.br   

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23070.008763/2022-94 SEI nº 2705438


