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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

 

NOTA TÉCNICA Nº 02/2022/2022/PROEC

PROCESSO Nº 23070.015223/2022-67

INTERESSADO: GABINETE DA REITORIA

Nota técnica do Grupo de Trabalho em  Saúde e
do Comitê Opera�vo de Emergência sobre

manutenção de medidas preven�vas contra a COVID-19
na Universidade Federal de Goiás

 
 

Considerando:

O bole�m epidemiológico da COVID-19 n° 76 - 18/03/2022, da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de
Goiás, indicando queda significa�va de casos e óbitos de Covid-19 (2784347);

O painel de indicadores relacionados ao combate a COVID-19 no estado de Goiás, atualizado em
18/03/2022, demonstrando que 74,2 % da população acima de 5 anos recebeu esquema primário de
vacinação completo (duas doses ou dose única a depender do produto vacinal) contra a Covid-19 no estado
de Goiás
(h�ps://indicadores.saude.go.gov.br/pentaho/api/repos/:coronavirus:paineis:painel.wcdf/generatedContent#);

A obrigatoriedade de apresentação do comprovante de vacinação pela comunidade da UFG, estabelecida
pela Portaria Norma�va 659, de 25 de fevereiro de 2022;

Redução significa�va da procura pelo serviço de triagem, testagem e monitoramento de COVID-19, e do
índice de posi�vidade dos testes diagnós�cos para Covid-19 dos servidores e discentes da UFG durante o
mês de março quando comparado com os meses de janeiro e fevereiro de 2022.

 

Recomendamos:

A con�nuidade da obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os ambientes da UFG. Con�nuam
dispensadas do uso da máscara crianças menores de 3 (três) anos de idade e pessoas com transtorno do
espectro au�sta, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras
deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração
médica e Leis 13.979/2020 e 14.019/2020. Esta recomendação ocorre a despeito das orientações municipais
recentes conforme Nota de Recomendação 3/2022-SES/SUVISA-03084 e Nota Técnica 01/2022/SUPVIG.

Garan�r a ven�lação natural nos ambientes, sobretudo em ambientes fechados;

Flexibilizar o distanciamento �sico entre indivíduos a par�r de 25 de maio de 2022, não sendo a par�r desta
data necessária a manutenção de distanciamento de 1 metro. Especificidades podem ser discu�das no
âmbito das Unidades Acadêmicas, Unidades Acadêmicas Especiais, CEPAE e Órgãos, em função de situações
de maior risco como locais de geração de aerossóis ou incapacidade de garan�r ven�lação natural
adequada, entre outros. O GT Saúde se dispõe a auxiliar na tomada de decisão, caso seja requisitado pela
direção da unidade/órgão.

Essas medidas podem ser revistas e modificadas de acordo com o cenário epidemiológico da COVID-19.

Encaminhamos para o Gabinete da Reitoria para os devidos trâmites e deliberações.

 
Universidade Federal de Goiás, 24 de março de 2022.
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- Profª Drª Heliny Carneiro Cunha Neves -

Coordenadora do GT Saúde UFG

Documento assinado eletronicamente por Heliny Carneiro Cunha Neves, Coordenadora, em 25/03/2022, às
08:01, 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 2784328 e o código
CRC BB3E1938.
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