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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2022/PROGRAD/UFJ

Processo nº 23854.001580/2022-21

Jataí, 25 de março de 2022.

 
 

  

Assunto: Comprovante vacinal contra a COVID -19: discentes

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23854.001580/2022-21.

 

 

1. Considerando o disposto na Resolução Consuni nº 024/2021;

2. Considerando o disposto na Portaria nº 258, de 24 de março de 2022, 0009374, Art. 5º "O
envio do comprovante de vacinação dos estudantes, ou do atestado médico que jus�fique a
contraindicação para receber o imunizantes contra a Covid-19, será realizado por formulário eletrônico
para o e-mail ins�tucional da Coordenação do Curso, até o dia 01 de abril de 2022".

3. Oportuno salientar que, a Equipe Prograd, disponibilizou Tutorial 0009376 para a u�lização
do Google Forms.

4. Importante ressaltar que, as coordenações de curso tem total autonomia para a escolha da
ferramenta ins�tucional que melhor se adequa ao seu público alvo. 

5. Após findar o prazo estabelecido na referida Portaria, a coordenação de curso precisa
enviar um relatório com informações dos discentes não vacinados para o e-mail prograd@u�.edu.br

6. A PROGRAD enviará esse relatório à Secretaria de Tecnologia de Informação (SETI/UFJ),
que procederá o bloqueio temporário do acesso do discente do SIGAA até a regularização.

7. Ressalta-se que conforme o Art. 9º da Portaria 258/2022, em alusão à Lei 13.709/2018, a
confidencialidade e a segurança das informações que serão u�lizadas exclusivamente para os fins de
verificação do estado vacinal e providências rela�vas à proteção e segurança dos discentes que realizam
a�vidades presenciais no âmbito da UFJ.

8. A equipe PROGRAD, em parceria com as demais equipes envolvidas no planejamento da
ampliação das a�vidades acadêmicas presenciais, con�nua à disposição para quaisquer esclarecimentos.

 

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por KAMILA RODRIGUES COELHO, Pró-Reitor Pro Tempore de
Graduação, em 25/03/2022, às 16:38, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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h�ps://sei.u�.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0009379 e
o código CRC F8F98D1A.
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