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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CONSELHO GESTOR - REGIONAL GOIÁS
 

NOTA TÉCNICA Nº 02/2022/CG-RG

PROCESSO Nº 23070.064001/2022-78

INTERESSADO: CAMPUS GOIÁS

NOTA TÉCNICA Nº2/2022

 

Considerando a circulação de novas subvariantes da Ômicron, principalmente BA.5.3.1, BQ.1 e BE.9 e, em
virtude disso; a NOTA TÉCNICA 05/2022, expedida pela Universidade Federal de Goiás, (UFG) sobre a
manutenção de medidas preventivas contra a COVID-19 e; a NOTA TÉCNICA 038/2022, da prefeitura
municipal de Goiás, por meio da Secretaria de Saúde, que apresenta dados epidemiológicos e faz
recomendações quanto ao uso de máscara em locais fechados e no ambiente escolar, a Direção da
UFG/Câmpus Goiás, juntamente com as Chefias da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais
Aplicadas e da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, RECOMENDAM FORTEMENTE:

1. O uso de máscara em ambientes fechados (salas de aula, laboratórios, gabinetes, auditórios,
bibliotecas, entre outros) e em ambientes abertos com aglomerações. 

Além disso, RECOMENDAM:

2. O esquema vacinal completo, com especial atenção às doses de reforço, conforme orientação do
Ministério da Saúde;

3. Testagem de sintomáticos nos postos de saúde estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, ou
por meio de autoteste; 

4. Isolamento de sintomáticos e confirmados para COVID-19; 

5. Manutenção das salas de aula e demais espaços acadêmicos bem ventilados, priorizando a ventilação
natural;

6. Higienização frequente das mãos e uso de álcool gel ou água e sabão.

Aos ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO, SINTOMÁTICOS E/OU CONFIRMADOS, orientamos que
notifiquem na plataforma de Monitoramento Covid-19-Comunidade UFG, utilizando e-mail institucional,
por meio do link: https://covid19.medicina.ufg.br/Monitoramento/ComunidadeUFG, e enviem o e-mail com
o formulário recebido em PDF, juntamente com o resultado do exame laboratorial, para a coordenação de
curso, que deverá enviar aos professores das disciplinas que o estudante estiver matriculado.

Quanto aos SERVIDORES DOCENTES E TÉCNICO ADMINISTRATIVOS SINTOMÁTICOS E/OU
CONFIRMADOS, estes deverão buscar atendimento médico e poderão se afastar das atividades laborais
presenciais, conforme julgamento clínico.

Essas medidas devem ser observadas e colocadas em prática a partir da publicação desta NOTA TÉCNICA
que a qualquer momento poderão ser revistas e modificadas, de acordo com o cenário epidemiológico da
COVID-19.
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Documento assinado eletronicamente por Margareth Pereira Arbués, Diretora, em 23/11/2022, às 09:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira, Chefe, em 23/11/2022, às
10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
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10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
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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 3355576 e o código CRC BA015EE1.
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