
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI (UFJ)

BOLETIM ESPECIAL 

EDIÇÃO Nº 003/2022 Jataí, 01 de fevereiro de 2021.

PORTARIA N.º 068/2022, DE 28 DE JANEIRO DE 2022.

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, e a Portaria nº 2.121, de 10 de
dezembro de 2019, do Ministério da Educação (MEC), e considerando:

a)  a  Declaração da Organização Mundial  de  Saúde,  de  11 de março de 2020,  que
decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem como de pedido para
que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia;

b) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
das universidades, prevista no art. 207, da Constituição Federal de 1988; 

c)  o  princípio  da  legalidade  e  moralidade,  estandartes  que  regem  os  atos  da
Administração Pública; 

d)  a  Lei  nº  13.979,  de 6 de fevereiro de 2020,  que dispõe sobre  as  medidas  para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

e) o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado de Goiás,
que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, bem
como a  Nota Técnica SES, de 15 de março de 2020, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás, que enseja uma ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional;

f) que a situação demanda o emprego urgente, por parte da Universidade Federal de
Jataí, de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença;

g) a evolução do quadro nacional de disseminação do coronavírus e as determinações
apresentadas pelo Comitê UFJ para o Gerenciamento da Crise COVID-19;

h)  a necessidade de realização da colação de grau, em nível  administrativo, com a
disponibilização  dos  diplomas  aos  estudantes,  na  condição  de  formandos,  oriundos  do  Curso  de
Graduação  em  Ciências  da  Computação  –  Bacharelado  da  Universidade  Federal  de  Jataí  (UFJ),
consoante  o  que  dispõe  o  Processo  SEI  N.º  23070.001739/2022-24  –  Requerentes:  CLÁUDIO
HENRIQUE  RODRIGUES  REZENDE  SCOPEL,  DIEGO  RODRIGUES  CARDOSO,  GABRIEL
SANTANA FLEURY, GENILDO FERREIRA COSTA FILHO, GUILHERME ALVES DA SILVA,
LUCAS RODRIGUES COSTA,  NELCIONE VALÉRIO DIAS,  VICTOR PAULA RODRIGUES e
WALTER ALVES COSTA.

RESOLVE:
Art. 1º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, no dia 01 de fevereiro de

2022, aos formandos oriundos do Curso de Graduação em Ciências da Computação – Bacharelado da
Universidade Federal de Jataí (UFJ), consoante o que dispõe o Processo SEI N.º 23070.001739/2022-
24  –  Requerentes:  CLÁUDIO  HENRIQUE  RODRIGUES  REZENDE  SCOPEL,  DIEGO
RODRIGUES CARDOSO, GABRIEL SANTANA FLEURY, GENILDO FERREIRA COSTA FILHO,
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GUILHERME ALVES DA SILVA, LUCAS RODRIGUES COSTA, NELCIONE VALÉRIO DIAS,
VICTOR PAULA RODRIGUES e WALTER ALVES COSTA.

Art. 2º Autorizar a disponibilização dos diplomas e históricos acadêmicos, conforme
relação de estudantes formandos constantes no referido processo eletrônico.

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UFJ.

PORTARIA N.º 069/2022, DE 28 DE JANEIRO DE 2022.

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, e a Portaria nº 2.121, de 10 de
dezembro de 2019, do Ministério da Educação (MEC), e considerando:

a)  a  Declaração da Organização Mundial  de  Saúde,  de  11 de março de 2020,  que
decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem como de pedido para
que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia;

b) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
das universidades, prevista no art. 207, da Constituição Federal de 1988; 

c)  o  princípio  da  legalidade  e  moralidade,  estandartes  que  regem  os  atos  da
Administração Pública; 

d)  a  Lei  nº  13.979,  de 6 de fevereiro de 2020,  que dispõe sobre  as  medidas  para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

e) o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado de Goiás,
que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, bem
como a  Nota Técnica SES, de 15 de março de 2020, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás, que enseja uma ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional;

f) que a situação demanda o emprego urgente, por parte da Universidade Federal de
Jataí, de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença;

g) a evolução do quadro nacional de disseminação do coronavírus e as determinações
apresentadas pelo Comitê UFJ para o Gerenciamento da Crise COVID-19;

h)  a necessidade de realização da colação de grau, em nível  administrativo, com a
disponibilização  dos  diplomas  aos  estudantes,  na  condição  de  formandas,  oriundas  do  Curso  de
Graduação em Letras – Português - Licenciatura da Universidade Federal de Jataí (UFJ), consoante o
que  dispõe  o  Processo  SEI  N.º  23070.001820/2022-12  –  Requerentes:  AIRA MUNIQUE  RIOS
BELIZÁRIO, FABIANA LOPES BENASSI, NATÁLIA D'AMBROS e RENATA SILVA LIMA.

RESOLVE:
Art. 1º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, no dia 02 de fevereiro de

2022,  as  formandas  oriundas  do  Curso  de  Graduação  em  Letras  –  Português -  Licenciatura  da
Universidade Federal de Jataí (UFJ), consoante o que dispõe o Processo SEI N.º 23070. 001820/2022-
12 – Requerentes: AIRA MUNIQUE RIOS BELIZÁRIO, FABIANA LOPES BENASSI, NATÁLIA
D'AMBROS e RENATA SILVA LIMA.

Art. 2º Autorizar a disponibilização dos diplomas e históricos acadêmicos, conforme
relação de estudantes formandos constantes no referido processo eletrônico.

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UFJ.
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PORTARIA N.º 070/2022, DE 28 DE JANEIRO DE 2022.

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, e a Portaria nº 2.121, de 10 de
dezembro de 2019, do Ministério da Educação (MEC), e considerando:

a)  a  Declaração da Organização Mundial  de  Saúde,  de  11 de março de 2020,  que
decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem como de pedido para
que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia;

b) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
das universidades, prevista no art. 207, da Constituição Federal de 1988; 

c)  o  princípio  da  legalidade  e  moralidade,  estandartes  que  regem  os  atos  da
Administração Pública; 

d)  a  Lei  nº  13.979,  de 6 de fevereiro de 2020,  que dispõe sobre  as  medidas  para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

e) o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado de Goiás,
que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, bem
como a  Nota Técnica SES, de 15 de março de 2020, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás, que enseja uma ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional;

f) que a situação demanda o emprego urgente, por parte da Universidade Federal de
Jataí, de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença;

g) a evolução do quadro nacional de disseminação do coronavírus e as determinações
apresentadas pelo Comitê UFJ para o Gerenciamento da Crise COVID-19;

h)  a necessidade de realização da colação de grau, em nível  administrativo, com a
disponibilização  dos  diplomas  aos  estudantes,  na  condição  de  formandos,  oriundos  do  Curso  de
Graduação em Química – Bacharelado da Universidade Federal de Jataí (UFJ), consoante o que dispõe
o  Processo  SEI  N.º  23070.001534/2022-49 –  Requerentes:  ARTHUR  SANTOS  ESPÍNDOLA,
GABRIEL  CAMPOS  XAVIER,  GUSTAVO  COSTA  PEREIRA,  LEIDEMAR  FELISBINO  DE
SOUZA FILHO,  PÉRICLES  JOAQUIM  HILÁRIO  DA CUNHA LEMOS,  RAISSA FERREIRA
ARAÚJO e VINÍCIUS ARAÚJO SOARES.

RESOLVE:
Art. 1º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, no dia 02 de fevereiro de

2022,  aos formandos oriundos do Curso de Graduação em Química – Bacharelado da Universidade
Federal  de  Jataí  (UFJ),  consoante  o  que  dispõe  o  Processo  SEI  N.º  23070.00151534/2022-49  –
Requerentes: ARTHUR SANTOS ESPÍNDOLA, GABRIEL CAMPOS XAVIER, GUSTAVO COSTA
PEREIRA,  LEIDEMAR FELISBINO DE SOUZA FILHO,  PÉRICLES JOAQUIM HILÁRIO DA
CUNHA LEMOS, RAISSA FERREIRA ARAÚJO e VINÍCIUS ARAÚJO SOARES.

Art. 2º Autorizar a disponibilização dos diplomas e históricos acadêmicos, conforme
relação de estudantes formandos constantes no referido processo eletrônico.

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UFJ.

PORTARIA N.º 071/2022, DE 28 DE JANEIRO DE 2022.

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, e a Portaria nº 2.121, de 10 de
dezembro de 2019, do Ministério da Educação (MEC), e considerando:

a)  a  Declaração da Organização Mundial  de  Saúde,  de  11 de março de 2020,  que
decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem como de pedido para
que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia;
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b) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
das universidades, prevista no art. 207, da Constituição Federal de 1988; 

c)  o  princípio  da  legalidade  e  moralidade,  estandartes  que  regem  os  atos  da
Administração Pública; 

d)  a  Lei  nº  13.979,  de 6 de fevereiro de 2020,  que dispõe sobre  as  medidas  para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

e) o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado de Goiás,
que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, bem
como a  Nota Técnica SES, de 15 de março de 2020, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás, que enseja uma ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional;

f) que a situação demanda o emprego urgente, por parte da Universidade Federal de
Jataí, de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença;

g) a evolução do quadro nacional de disseminação do coronavírus e as determinações
apresentadas pelo Comitê UFJ para o Gerenciamento da Crise COVID-19;

h)  a necessidade de realização da colação de grau, em nível  administrativo, com a
disponibilização  dos  diplomas  aos  estudantes,  na  condição  de  formandos,  oriundos  do  Curso  de
Graduação em História – Licenciatura da Universidade Federal de Jataí (UFJ), consoante o que dispõe
o  Processo  SEI  N.º  23070.002336/2022-01 –  Requerentes:  JÉSSICA MARQUES  DA COSTA,
MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS e REGIANE MATOS ALVES RIBEIRO.

RESOLVE:
Art. 1º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, no dia 02 de fevereiro de

2022,  aos formandos oriundos do Curso de Graduação em História – Licenciatura da Universidade
Federal  de  Jataí  (UFJ),  consoante  o  que  dispõe  o  Processo  SEI  N.º  23070.002336/2022-01  –
Requerentes: JÉSSICA MARQUES DA COSTA, MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS e REGIANE
MATOS ALVES RIBEIRO.

Art. 2º Autorizar a disponibilização dos diplomas e históricos acadêmicos, conforme
relação de estudantes formandos constantes no referido processo eletrônico.

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UFJ. 

        PORTARIA N.º 072/2022, DE 28 DE JANEIRO DE 2022. 

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, e a Portaria nº 2.121, de 10 de
dezembro de 2019, do Ministério da Educação (MEC), e considerando:

a)  a  Declaração da Organização Mundial  de  Saúde,  de  11 de março de 2020,  que
decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem como de pedido para
que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia;

b) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
das universidades, prevista no art. 207, da Constituição Federal de 1988;

c)  o  princípio  da  legalidade  e  moralidade,  estandartes  que  regem  os  atos  da
Administração Pública;

d)  a  Lei  nº  13.979,  de 6 de fevereiro de 2020,  que dispõe sobre  as  medidas  para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

e) o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado de Goiás,
que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, bem
como a  Nota Técnica SES, de 15 de março de 2020, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás, que enseja uma ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional;
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f) que a situação demanda o emprego urgente, por parte da Universidade Federal de
Jataí, de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença;

g) a evolução do quadro nacional de disseminação do coronavírus e as determinações
apresentadas pelo Comitê UFJ para o Gerenciamento da Crise COVID-19;

h) a necessidade de realização da colação de grau, em nível administrativo, com a disponibilização dos
diplomas aos estudantes, na condição de formandos, oriundos do Curso de Graduação em Química –
Licenciatura  da  Universidade  Federal  de  Jataí  (UFJ),  consoante  o  que  dispõe  o  Processo  SEI  N.º
23070.001543/2022-30  –  Requerentes:  HUGNEY BATISTA DE  MELO,  LANA SOUSA SILVA,  
LEIDIANE  BORGES  DE  ANDRADE,  MAYARA SILVA SOUTO  e  PAULA BERNARDES  DE
MORAIS.

.
RESOLVE:
Art. 1º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, no dia 02 de fevereiro de

2022, aos formandos oriundos do Curso de Graduação em Química – Licenciatura da Universidade
Federal  de  Jataí  (UFJ),  consoante  o  que  dispõe  o  Processo  SEI  N.º  23070.001543/2022-30  –
Requerentes:  HUGNEY  BATISTA  DE  MELO,  LANA  SOUSA  SILVA,  
LEIDIANE  BORGES  DE  ANDRADE,  MAYARA SILVA SOUTO  e  PAULA BERNARDES  DE
MORAIS.

Art. 2º Autorizar a disponibilização dos diplomas e históricos acadêmicos, conforme
relação de estudantes formandos constantes no referido processo eletrônico.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UFJ.

PORTARIA N.º 073/2022, DE 28 DE JANEIRO DE 2022.

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, e a Portaria nº 2.121, de 10 de
dezembro de 2019, do Ministério da Educação (MEC), e considerando:

a)  a  Declaração da Organização Mundial  de  Saúde,  de  11 de março de 2020,  que
decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem como de pedido para
que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia;

b) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
das universidades, prevista no art. 207, da Constituição Federal de 1988;

c)  o  princípio  da  legalidade  e  moralidade,  estandartes  que  regem  os  atos  da
Administração Pública;

d)  a  Lei  nº  13.979,  de 6 de fevereiro de 2020,  que dispõe sobre  as  medidas  para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

e) o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado de Goiás,
que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, bem
como a  Nota Técnica SES, de 15 de março de 2020, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás, que enseja uma ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional;

f) que a situação demanda o emprego urgente, por parte da Universidade Federal de
Jataí, de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença;

g) a evolução do quadro nacional de disseminação do coronavírus e as determinações
apresentadas pelo Comitê UFJ para o Gerenciamento da Crise COVID-19;

h)  a necessidade de realização da colação de grau, em nível  administrativo, com a
disponibilização  dos  diplomas  aos  estudantes,  na  condição  de  formandos,  oriundos  do  Curso  de
Graduação em Letras – Inglês – Licenciatura da Universidade Federal de Jataí (UFJ), consoante o que
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dispõe o Processo SEI N.º 23070.001819/2022-80– Requerentes: ISAIAS FERREIRA FURTADO e
LETÍCIA BATISTA DORNELAS.

RESOLVE:
Art. 1º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, no dia 02 de fevereiro de

2022,  aos  formandos  oriundos  do  Curso  de  Graduação  em  Letras  –  Inglês  –  Licenciatura  da
Universidade Federal de Jataí (UFJ), consoante o que dispõe o Processo SEI N.º 23070.001819/2022-
80 – Requerentes: ISAIAS FERREIRA FURTADO e LETÍCIA BATISTA DORNELAS.

Art. 2º Autorizar a disponibilização dos diplomas e históricos acadêmicos, conforme
relação de estudantes formandos constantes no referido processo eletrônico.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UFJ.

PORTARIA N.º 074/2022, DE 28 DE JANEIRO DE 2022. 

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, e a Portaria nº 2.121, de 10 de
dezembro de 2019, do Ministério da Educação (MEC), e considerando:

a)  a  Declaração da Organização Mundial  de  Saúde,  de  11 de março de 2020,  que
decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem como de pedido para
que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia;

b) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
das universidades, prevista no art. 207, da Constituição Federal de 1988;

c)  o  princípio  da  legalidade  e  moralidade,  estandartes  que  regem  os  atos  da
Administração Pública;

d)  a  Lei  nº  13.979,  de 6 de fevereiro de 2020,  que dispõe sobre  as  medidas  para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

e) o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado de Goiás,
que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, bem
como a  Nota Técnica SES, de 15 de março de 2020, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás, que enseja uma ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional;

f) que a situação demanda o emprego urgente, por parte da Universidade Federal de
Jataí, de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença;

g) a evolução do quadro nacional de disseminação do coronavírus e as determinações
apresentadas pelo Comitê UFJ para o Gerenciamento da Crise COVID-19;

h)  a necessidade de realização da colação de grau, em nível  administrativo, com a
disponibilização dos diplomas à estudante, na condição de formanda, oriunda do Curso de Graduação
em Matemática  – Licenciatura  da Universidade Federal  de  Jataí  (UFJ),  consoante  o que dispõe o
Processo SEI N.º 23070.001519/2022-09 – Requerente: HYANKA CEZÁRIO DE PAULA.

RESOLVE:
Art. 1º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, no dia 02 de fevereiro de

2022, da formanda oriunda do Curso de Graduação em Matemática – Licenciatura da Universidade
Federal  de  Jataí  (UFJ),  consoante  o  que  dispõe  o  Processo  SEI  N.º23070.001519/2022-09  –
Requerente: HYANKA CEZÁRIO DE PAULA.

Art. 2º Autorizar a disponibilização dos diplomas e históricos acadêmicos, conforme
relação de estudantes formandos constantes no referido processo eletrônico.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UFJ.
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PORTARIA N.º 075/2022, DE 28 DE JANEIRO DE 2022.

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, e a Portaria nº 2.121, de 10 de
dezembro de 2019, do Ministério da Educação (MEC), e considerando:

a)  a  Declaração da Organização Mundial  de  Saúde,  de  11 de março de 2020,  que
decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem como de pedido para
que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia;

b) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
das universidades, prevista no art. 207, da Constituição Federal de 1988;

c)  o  princípio  da  legalidade  e  moralidade,  estandartes  que  regem  os  atos  da
Administração Pública;

d)  a  Lei  nº  13.979,  de 6 de fevereiro de 2020,  que dispõe sobre  as  medidas  para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

e) o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado de Goiás,
que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, bem
como a  Nota Técnica SES, de 15 de março de 2020, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás, que enseja uma ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional;

f) que a situação demanda o emprego urgente, por parte da Universidade Federal de
Jataí, de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença;

g) a evolução do quadro nacional de disseminação do coronavírus e as determinações
apresentadas pelo Comitê UFJ para o Gerenciamento da Crise COVID-19;

h)  a necessidade de realização da colação de grau, em nível  administrativo, com a
disponibilização  dos  diplomas  aos  estudantes,  na  condição  de  formandos,  oriundos  do  Curso  de
Graduação em Geografia – Licenciatura da Universidade Federal  de Jataí  (UFJ),  consoante o que
dispõe  o  Processo  SEI  N.º  23070.002707/2022-46  –  Requerentes:  CLEILTON  CARLOS  DA
CONCEICÃO  SOUSA,  LORENA  OLIVEIRA  LIMA,  LUCAS  FERREIRA  NASCIMENTO,
LUCIENE FERREIRA DA SILVA, PATRÍCIA DA SILVA GOMES e QUEILA SOARES SANTANA.

RESOLVE:
Art. 1º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, no dia 01 de fevereiro de

2022, aos formandos oriundos do Curso de Graduação em Geografia – Licenciatura da Universidade
Federal  de  Jataí  (UFJ),  consoante  o  que  dispõe  o  Processo  SEI  N.º  23070.002707/2022-46  –
Requerentes:  CLEILTON  CARLOS  DA  CONCEICÃO  SOUSA,  LORENA  OLIVEIRA  LIMA,
LUCAS  FERREIRA NASCIMENTO,  LUCIENE  FERREIRA DA SILVA,  PATRÍCIA DA SILVA
GOMES e QUEILA SOARES SANTANA.

Art. 2º Autorizar a disponibilização dos diplomas e históricos acadêmicos, conforme
relação de estudantes formandos constantes no referido processo eletrônico.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UFJ.

PORTARIA N.º 076/2022, DE 28 DE JANEIRO DE 2022.

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, e a Portaria nº 2.121, de 10 de
dezembro de 2019, do Ministério da Educação (MEC), e considerando:

a)  a  Declaração da Organização Mundial  de  Saúde,  de  11 de março de 2020,  que
decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem como de pedido para
que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia;
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b) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
das universidades, prevista no art. 207, da Constituição Federal de 1988;

c)  o  princípio  da  legalidade  e  moralidade,  estandartes  que  regem  os  atos  da
Administração Pública;

d)  a  Lei  nº  13.979,  de 6 de fevereiro de 2020,  que dispõe sobre  as  medidas  para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

e) o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado de Goiás,
que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, bem
como a  Nota Técnica SES, de 15 de março de 2020, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás, que enseja uma ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional;

f) que a situação demanda o emprego urgente, por parte da Universidade Federal de
Jataí, de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença;

g) a evolução do quadro nacional de disseminação do coronavírus e as determinações
apresentadas pelo Comitê UFJ para o Gerenciamento da Crise COVID-19;

h)  a necessidade de realização da colação de grau, em nível  administrativo, com a
disponibilização  dos  diplomas  aos  estudantes,  na  condição  de  formandos,  oriundos  do  Curso  de
Graduação em Educação Física – Bacharelado da Universidade Federal de Jataí (UFJ), consoante o que
dispõe o Processo SEI N.º 23070.001744/2022-37 – Requerentes: GUILHERME MARTINS LEMES,
JANARA GONÇALVES PAIVA CARMO, LAILA KAROLINA ASSIS DE CARVALHO, LEANDRO
DE OLIVEIRA SILVA, MILLENA BARCELO BARBOSA e RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA.

RESOLVE:
Art. 1º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, no dia 1 de fevereiro de

2022,  aos  formandos  oriundos  do  Curso  de  Graduação  em  Educação  Física  –  Bacharelado da
Universidade Federal de Jataí (UFJ), consoante o que dispõe o Processo SEI N.º 23070.001744/2022-
37  –  Requerentes:  GUILHERME MARTINS LEMES,  JANARA GONÇALVES PAIVA CARMO,
LAILA KAROLINA  ASSIS  DE  CARVALHO,  LEANDRO DE  OLIVEIRA  SILVA,  MILLENA
BARCELO BARBOSA e RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA.

Art. 2º Autorizar a disponibilização dos diplomas e históricos acadêmicos, conforme
relação de estudantes formandos constantes no referido processo eletrônico.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UFJ.

PORTARIA N.º 077/2022, DE 28 DE JANEIRO DE 2022. 

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, e a Portaria nº 2.121, de 10 de
dezembro de 2019, do Ministério da Educação (MEC), e considerando:

a)  a  Declaração da Organização Mundial  de  Saúde,  de  11 de março de 2020,  que
decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem como de pedido para
que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia;

b) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
das universidades, prevista no art. 207, da Constituição Federal de 1988;

c)  o  princípio  da  legalidade  e  moralidade,  estandartes  que  regem  os  atos  da
Administração Pública;

d)  a  Lei  nº  13.979,  de 6 de fevereiro de 2020,  que dispõe sobre  as  medidas  para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

e) o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado de Goiás,
que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, bem
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como a  Nota Técnica SES, de 15 de março de 2020, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás, que enseja uma ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional;

f) que a situação demanda o emprego urgente, por parte da Universidade Federal de
Jataí, de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença;

g) a evolução do quadro nacional de disseminação do coronavírus e as determinações
apresentadas pelo Comitê UFJ para o Gerenciamento da Crise COVID-19;

h)  a necessidade de realização da colação de grau, em nível  administrativo, com a
disponibilização  dos  diplomas  às  estudantes,  na  condição  de  formandas,  oriundas  do  Curso  de
Graduação em Geografia – Bacharelado da Universidade Federal  de Jataí  (UFJ),  consoante o que
dispõe o Processo SEI N.º 23070.002704/2022-11 – Requerentes: DANÚBIA SABINI e LORENA
SANTOS DA COSTA.

RESOLVE:
Art. 1º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, no dia 01 de fevereiro de

2022, às formandas oriundas do Curso de Graduação em Geografia – Bacharelado da Universidade
Federal  de  Jataí  (UFJ),  consoante  o  que  dispõe  o  Processo  SEI  N.º  23070.002704/2022-11–
Requerentes: DANÚBIA SABINI e LORENA SANTOS DA COSTA.

Art. 2º Autorizar a disponibilização dos diplomas e históricos acadêmicos, conforme
relação de estudantes formandos constantes no referido processo eletrônico.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UFJ.

PORTARIA N.º 078/2022, DE 28 DE JANEIRO DE 2022. 

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, e a Portaria nº 2.121, de 10 de
dezembro de 2019, do Ministério da Educação (MEC), e considerando:

a)  a  Declaração da Organização Mundial  de  Saúde,  de  11 de março de 2020,  que
decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem como de pedido para
que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia;

b) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
das universidades, prevista no art. 207, da Constituição Federal de 1988;

c)  o  princípio  da  legalidade  e  moralidade,  estandartes  que  regem  os  atos  da
Administração Pública;

d)  a  Lei  nº  13.979,  de 6 de fevereiro de 2020,  que dispõe sobre  as  medidas  para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

e) o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado de Goiás,
que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, bem
como a  Nota Técnica SES, de 15 de março de 2020, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás, que enseja uma ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional;

f) que a situação demanda o emprego urgente, por parte da Universidade Federal de
Jataí, de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença;

g) a evolução do quadro nacional de disseminação do coronavírus e as determinações
apresentadas pelo Comitê UFJ para o Gerenciamento da Crise COVID-19;

h)  a necessidade de realização da colação de grau, em nível  administrativo, com a
disponibilização  dos  diplomas  às  estudantes,  na  condição  de  formandas,  oriundas  do  Curso  de
Pedagogia – Licenciatura da Universidade Federal de Jataí (UFJ), consoante o que dispõe o Processo
SEI N.º 23070.002751/2022-56 – Requerentes: ADRIANA LIMA MARTINS, ADRIELE FERREIRA
DOS SANTOS, ALESSANDRA RIBEIRO SANTOS, AMANDA WALBERTT BRAGA, ANDRÉIA
OLIVEIRA GARCIA, CLÁUDIA FERREIRA RODRIGUES, CLESMEIRE MARTINS DE JESUS,
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DVANIR  DA SILVA LEITE,  ÉRICA BARBOSA SILVA SANTANA,  FRANCIELE  PERES  DE
LIMA, GABRIELA BATISTA COUTO, ISABELA CASTRO GOULART, JÚNIA MELINE CORRÊA
PERES,  KATLEY  TAMIRES  FERREIRA  DOS  SANTOS,  KÊNIA  FERREIRA  DE  FREITAS,
LUCINÉIA SILVA SOUZA SACRAMENTO, MARISA CARDOSO CABRAL, NATÁLIA MORAIS
MEIRA, OLGA MARIA GUSATTI ROSA, PATRÍCIA FERREIRA FURTADO, SAMARA DA SILVA
SANTOS LAWISCH, VANESSA PRADO COSTA RILKO.

RESOLVE:
Art. 1º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, no dia 02 de fevereiro de

2022, às formandas oriundas do Curso de Pedagogia – Licenciatura da Universidade Federal de Jataí
(UFJ), consoante o que dispõe o Processo SEI N.º 23070.002751/2022-56 – Requerentes: ADRIANA
LIMA MARTINS,  ADRIELE  FERREIRA DOS  SANTOS,  ALESSANDRA RIBEIRO  SANTOS,
AMANDA  WALBERTT  BRAGA,  ANDRÉIA  OLIVEIRA  GARCIA,  CLÁUDIA  FERREIRA
RODRIGUES, CLESMEIRE MARTINS DE JESUS, DVANIR DA SILVA LEITE, ÉRICA BARBOSA
SILVA SANTANA,  FRANCIELE PERES DE LIMA,  GABRIELA BATISTA COUTO,  ISABELA
CASTRO GOULART, JÚNIA MELINE CORRÊA PERES, KATLEY TAMIRES FERREIRA DOS
SANTOS, KÊNIA FERREIRA DE FREITAS, LUCINÉIA SILVA SOUZA SACRAMENTO, MARISA
CARDOSO CABRAL, NATÁLIA MORAIS MEIRA, OLGA MARIA GUSATTI ROSA, PATRÍCIA
FERREIRA FURTADO, SAMARA DA SILVA SANTOS LAWISCH, VANESSA PRADO COSTA
RILKO.

Art. 2º Autorizar a disponibilização dos diplomas e históricos acadêmicos, conforme
relação de estudantes formandos constantes no referido processo eletrônico.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UFJ.

PORTARIA N.º 079/2022, DE 28 DE JANEIRO DE 2022. 

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, e a Portaria nº 2.121, de 10 de
dezembro de 2019, do Ministério da Educação (MEC), e considerando:

a)  a  Declaração da Organização Mundial  de  Saúde,  de  11 de março de 2020,  que
decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem como de pedido para
que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia;

b) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
das universidades, prevista no art. 207, da Constituição Federal de 1988;

c)  o  princípio  da  legalidade  e  moralidade,  estandartes  que  regem  os  atos  da
Administração Pública;

d)  a  Lei  nº  13.979,  de 6 de fevereiro de 2020,  que dispõe sobre  as  medidas  para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

e) o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado de Goiás,
que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, bem
como a  Nota Técnica SES, de 15 de março de 2020, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás, que enseja uma ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional;

f) que a situação demanda o emprego urgente, por parte da Universidade Federal de
Jataí, de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença;

g) a evolução do quadro nacional de disseminação do coronavírus e as determinações
apresentadas pelo Comitê UFJ para o Gerenciamento da Crise COVID-19;

h)  a necessidade de realização da colação de grau, em nível  administrativo, com a
disponibilização  dos  diplomas  aos  estudantes,  na  condição  de  formandos,  oriundos  do  Curso  de
Graduação em Ciências Biológicas – Bacharelado da Universidade Federal de Jataí (UFJ), consoante o
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que  dispõe  o  Processo  SEI  N.º  23070.001559/2022-42  –  Requerentes:  CAROLINA  PEREIRA
FONTOURA,  GUSTAVO  HENRIQUE  ASSIS  RODRIGUES,  LUANA SILVA FLORES,  MAÍSA
BARBOSA SANTOS, MARIANA NOGUEIRA AMBROSIO e MAYARA ROCHA AMORIM DOS
SANTOS.

RESOLVE:
Art. 1º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, no dia 01 de fevereiro de

2022,  aos  formandos  oriundos  Curso  de  Graduação  em  Ciências  Biológicas  –  Bacharelado  da
Universidade Federal de Jataí (UFJ), consoante o que dispõe o Processo SEI N.º 23070.001559/2022-
42  –  Requerentes:  CAROLINA  PEREIRA  FONTOURA,  GUSTAVO  HENRIQUE  ASSIS
RODRIGUES,  LUANA SILVA FLORES, MAÍSA BARBOSA SANTOS,  MARIANA NOGUEIRA
AMBROSIO e MAYARA ROCHA AMORIM DOS SANTOS.

Art. 2º Autorizar a disponibilização dos diplomas e históricos acadêmicos, conforme
relação de estudantes formandos constantes no referido processo eletrônico.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UFJ.

PORTARIA N.º 080/2022, DE 28 DE JANEIRO DE 2022.

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, e a Portaria nº 2.121, de 10 de
dezembro de 2019, do Ministério da Educação (MEC), e considerando:

a)  a  Declaração da Organização Mundial  de  Saúde,  de  11 de março de 2020,  que
decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem como de pedido para
que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia;

b) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
das universidades, prevista no art. 207, da Constituição Federal de 1988;

c)  o  princípio  da  legalidade  e  moralidade,  estandartes  que  regem  os  atos  da
Administração Pública;

d)  a  Lei  nº  13.979,  de 6 de fevereiro de 2020,  que dispõe sobre  as  medidas  para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

e) o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado de Goiás,
que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, bem
como a  Nota Técnica SES, de 15 de março de 2020, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás, que enseja uma ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional;

f) que a situação demanda o emprego urgente, por parte da Universidade Federal de
Jataí, de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença;

g) a evolução do quadro nacional de disseminação do coronavírus e as determinações
apresentadas pelo Comitê UFJ para o Gerenciamento da Crise COVID-19;

h)  a necessidade de realização da colação de grau, em nível  administrativo, com a
disponibilização  dos  diplomas  aos  estudantes,  na  condição  de  formandos,  oriundos  do  Curso  de
Graduação em Ciências Biológicas – Licenciatura da Universidade Federal de Jataí (UFJ), consoante o
que dispõe o Processo SEI N.º 23070.001566/2022-44 – Requerentes: ANNA CLARA MAURYNA
SOARES SILVA, MATEUS GOMES THOMÉ, RADYNALVA GOMES DE SOUSA.

RESOLVE:
Art. 1º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, no dia 01 de fevereiro de

2022,  aos  formandos  oriundos  Curso  de  Graduação  em  Ciências  Biológicas  –  Licenciatura  da
Universidade Federal de Jataí (UFJ), consoante o que dispõe o Processo SEI N.º 23070.001566/2022-
44  –  Requerentes:  ANNA CLARA MAURYNA SOARES  SILVA,  MATEUS  GOMES  THOMÉ,
RADYNALVA GOMES DE SOUSA.
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Art. 2º Autorizar a disponibilização dos diplomas e históricos acadêmicos, conforme
relação de estudantes formandos constantes no referido processo eletrônico.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UFJ.

PORTARIA N.º 081/2022, DE 28 DE JANEIRO DE 2022. 

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, e a Portaria nº 2.121, de 10 de
dezembro de 2019, do Ministério da Educação (MEC), e considerando:

a)  a  Declaração da Organização Mundial  de  Saúde,  de  11 de março de 2020,  que
decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem como de pedido para
que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia;

b) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
das universidades, prevista no art. 207, da Constituição Federal de 1988;

c)  o  princípio  da  legalidade  e  moralidade,  estandartes  que  regem  os  atos  da
Administração Pública;

d)  a  Lei  nº  13.979,  de 6 de fevereiro de 2020,  que dispõe sobre  as  medidas  para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

e) o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado de Goiás,
que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, bem
como a  Nota Técnica SES, de 15 de março de 2020, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás, que enseja uma ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional;

f) que a situação demanda o emprego urgente, por parte da Universidade Federal de
Jataí, de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença;

g) a evolução do quadro nacional de disseminação do coronavírus e as determinações
apresentadas pelo Comitê UFJ para o Gerenciamento da Crise COVID-19;

h)  a necessidade de realização da colação de grau, em nível  administrativo, com a
disponibilização do diploma ao estudante, na condição de formando, oriundo do Curso de Graduação
em Física – Licenciatura da Universidade Federal de Jataí (UFJ), consoante o que dispõe o Processo
SEI N.º 23070.001527/2022-47 – Requerente: JOÃO CARLOS DE MOURA CASTRO NETO.

RESOLVE:
Art. 1º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, no dia 01 de fevereiro de

2022, ao formando oriundo Curso de Graduação em Física – Licenciatura da Universidade Federal de
Jataí (UFJ), consoante o que dispõe o Processo SEI N.º 23070.001527/2022-47 – Requerente: JOÃO
CARLOS DE MOURA CASTRO NETO.

Art. 2º Autorizar a disponibilização dos diplomas e históricos acadêmicos, conforme
relação de estudantes formandos constantes no referido processo eletrônico.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UFJ.

PORTARIA N.º 088/2022, DE 31 DE JANEIRO DE 2022.

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, e a Portaria nº 2.121, de 10 de
dezembro de 2019, do Ministério da Educação (MEC), e considerando:
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a) a Declaração da Organização Mundial de Saúde, de 11 de março de 2020, que decreta
situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem como de pedido para que os
países redobrem o comprometimento contra a pandemia;

b) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
das universidades, prevista no art. 207, da Constituição Federal de 1988; 

c)  o  princípio  da  legalidade  e  moralidade,  estandartes  que  regem  os  atos  da
Administração Pública; 

d)  a  Lei  nº  13.979,  de 6 de fevereiro de 2020,  que dispõe sobre  as  medidas  para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

e) o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado de Goiás,
que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, bem
como a  Nota Técnica SES, de 15 de março de 2020, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás, que enseja uma ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional;

f) que a situação demanda o emprego urgente, por parte da Universidade Federal de
Jataí, de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença;

g) a evolução do quadro nacional de disseminação do coronavírus e as determinações
apresentadas pelo Comitê UFJ para o Gerenciamento da Crise COVID-19;

h)  a necessidade de realização da colação de grau, em nível  administrativo, com a
disponibilização  dos  diplomas  aos  estudantes,  na  condição  de  formandos,  oriundos  do  Curso  de
Educação Física - Licenciatura da Universidade Federal  de Jataí  (UFJ),  consoante o que dispõe o
Processo  SEI  N.º  23070.002273/2022-84 –  Requerentes:  ADRIANA ASSIS SILVA,  ALDAIR DA
ROCHA SILVA, ELAINE CRISTINA ALVES PEREIRA, JÉSSICA SILVA PORN, LAVÍNIA SOUZA
SANCHEZ, LETÍCIA PEREIRA DE SOUZA, MARIA DE LARA MELO SILVA, MATHEUS ALVES
DA SILVA, ROSIVANE SILVA DOS SANTOS, THAYS OLIVEIRA DO NASCIMENTO VALENTE

RESOLVE:
Art. 1º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, no dia 01 de fevereiro de

2022, aos formandos oriundos do Curso de Educação Física – Licenciatura da Universidade Federal de
Jataí  (UFJ),  consoante  o  que  dispõe  o  Processo  SEI  N.º  23070.002273/2022-84  –  Requerentes:
ADRIANA ASSIS SILVA, ALDAIR DA ROCHA SILVA, ELAINE CRISTINA ALVES PEREIRA,
JÉSSICA SILVA PORN, LAVÍNIA SOUZA SANCHEZ, LETÍCIA PEREIRA DE SOUZA, MARIA
DE  LARA MELO  SILVA,  MATHEUS  ALVES  DA SILVA,  ROSIVANE  SILVA DOS  SANTOS,
THAYS OLIVEIRA DO NASCIMENTO VALENTE

Art. 2º Autorizar a disponibilização dos diplomas e históricos acadêmicos, conforme
relação de estudantes formandos constantes no referido processo eletrônico.

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UFJ.
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