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 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI (UFJ) 

 

BOLETIM ESPECIAL DE PESSOAL 

 

EDIÇÃO Nº 058/2021 Jatai, 27 de outubro de 2021. 

 
PORTARIA Nº 780/2021, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

 

Dispõe sobre a colação de grau, em nível 

administrativo, dos estudantes na condição de 

formandos, oriundos dos cursos de graduação da 

Universidade Federal de Jataí (UFJ). 

 

A VICE-REITORA PRO TEMPORE DA UFJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

JATAÍ, no exercício da REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso das 

atribuições que lhe conferem o art. 11, § 1°, da Lei n° 13.635, de 20 de março de 2018 e a 

Portaria n° 006, de 14 de janeiro de 2020, conforme o disposto na Portaria n°001/2020/UFJ, de 

14/01/2020, tendo em vista o que consta no Processo nº 23070.016279/2020-77, e 

considerando, 

 

a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das 

universidades, prevista no art. 207, da Constituição Federal de 1988;  

 

os princípios que regem a Administração Pública, previstos no art. 37 da Carta da República: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;  

 

as Declarações de Emergência em Saúde Pública emitidas pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias de Estado na região de 

abrangência da UFJ; 
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o significativo risco à saúde pública provocado pela dinâmica de contágio da Covid-19, seus 

desdobramentos e incertezas acerca do seu comportamento epidemiológico; 

 

a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019, estabelece em seu art. 3º que as autoridades poderão 

adotar, no âmbito de suas competências, o isolamento e a quarentena; 

 

a Portaria nº 383, de 9 de abril de 2020, do Ministério da Educação, que dispõe sobre a 

antecipação da colação de grau dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e 

Fisioterapia, como ação de combate à pandemia do novo coronavírus - Covid-19; 

 

o acórdão do Supremo Tribunal Federal, no exame da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) nº 6625, que estendeu a vigência de medidas sanitárias contra Covid-19, em 

virtude da situação de emergência na área da saúde pública1; 

 

as Notas nº 00529/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU e nº 

00482/2021/CONJURMEC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica do Ministério da 

Educação (MEC); 

 

o disposto no Ofício-Circular nº 1/2021/CGNAE/GAB/SESU/SESU-MEC, de 13 de abril de 

2021, que encaminhou a manifestação da Consultoria Jurídica do Ministério da Educação 

(Conjur/MEC), no que tange à vigência da Portaria nº 383, de 9 de abril de 2020, que 

dispõe sobre a antecipação da colação de grau para os alunos dos cursos de Medicina, de 

Enfermagem, de Farmácia e de Fisioterapia, como ação de combate à pandemia do novo 

coronavírus (Covid-19) e seus efeitos; 

 

o entendimento disposto no Ofício-Circular nº 1/2021/CGNAE/GAB/SESU/SESU-MEC, de 

13 de abril de 2021, de que a antecipação da colação de grau dos cursos da área de saúde 

 
1
    A decisão ampliou a vigência de dispositivos da Lei nº 13.979/2020 e determinou que as medidas 
extraordinárias previstas na referida legislação que possuam fulcro profilático e terapêutico de preservação à vida e à 
saúde não podem estar atreladas ao fim do Decreto nº 06/2020, que decretou a calamidade pública para fins 
exclusivamente fiscais. 
 



3 
 

é medida tomada em virtude da pandemia do coronavírus e está diretamente ligada à 

necessidade de garantia do direito à vida e à saúde, portanto, devendo receber 

interpretação conforme à Constituição para permanecer vigente, principalmente, 

considerando o agravamento da crise sanitária no país; 

 

a necessidade de realizar a colação de grau, em nível administrativo, com a disponibilização 

dos diplomas aos estudantes, na condição de formandos, oriundos dos cursos de 

graduação da Universidade Federal de Jataí, como uma medida de prevenção, controle e 

contenção dos riscos, danos e agravos à saúde pública, evitando a disseminação da 

Covid-19; 

 

que a adoção dessa medida busca evitar supostos prejuízos aos estudantes, na condição de 

formandos dos cursos de graduação da UFJ, que não poderão participar de solenidades 

presenciais de colação de grau;  

 

 

RESOLVE: 

 

I – Revogar a Portaria 270R/2020 de 13 de abril de 2020. 

Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a outorga de grau, em nível administrativo aos 

formandos dos cursos de graduação da Universidade Federal de Jataí, conforme calendário de 

colações de grau oficial da turma, em virtude da ausência das cerimônias presenciais oficiais de 

colação de grau na UFJ. 

§ 1º Aplicam-se as disposições do caput do artigo, excepcionalmente, aos formandos que 

integralizarem o currículo do curso a partir do segundo semestre letivo de 2020 e para aqueles 

que completarem, enquanto durar o período de emergência de saúde pública de importância 

internacional, decorrente do coronavírus (Covid-19).  

§ 2º Para as colações de grau especial (antecipada e após colação de grau oficial da 

turma) e para as colações de grau especial provenientes dos processos de Antecipação de 

Conclusão de Cursos da área da saúde (Medicina, Enfermagem e Fisioterapia), a UFJ adotará o 

procedimento, de outorga de grau, em nível administrativo, que será conferida pelo(a) 

respectivo(a) Diretor(a) ou Chefe da Unidade Acadêmica, nos termos preconizados em ato 

administrativo da Reitoria pro tempore, a ser publicado para esse fim. 
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§ 3º Para as colações de grau oficial da turma do semestre/ano, a UFJ adotará o 

procedimento de outorga de grau, em nível administrativo, que será conferida pelo Reitor, nos 

termos preconizados em ato administrativo da Reitoria pro tempore, a ser publicado para esse 

fim. 

Art. 2º Autorizar, em caráter excepcional, a outorga de grau, em nível administrativo, aos 

discentes matriculados nas disciplinas do último período dos cursos de Medicina, Enfermagem e 

Fisioterapia, desde que cumpridos os requisitos legais especificados na Portaria nº 383, de 9 de 

abril de 2020, do Ministério da Educação, e na Portaria nº 283, de 14 de maio de 2021, do 

Gabinete da Reitoria da UFJ.  

Art. 3º Compete ao Centro de Gestão Acadêmica (CGA) da UFJ, a gestão dos processos 

acadêmicos de colação de grau, nos termos descritos nos artigos anteriores. 

Art. 4º Os discentes interessados em solicitar colação de grau especial, durante o período 

de pandemia e isolamento social, deverão observar o cumprimento do prazo previsto no art. 15, 

da Resolução Cepec nº 1401/2016, da Universidade Federal de Goiás. 

Art. 5º Os procedimentos necessários para a antecipação de conclusão de curso e colação 

de grau especial dos discentes dos cursos de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia, em virtude 

de mandamento legal, como ação para combater a pandemia do coronavírus (Covid-19), 

encontram-se previstos na Portaria nº 283, de 14 de maio de 2021, do Gabinete da Reitoria da 

UFJ.  

Art. 6º Os processos acadêmicos de colação de grau especial (todos os cursos de 

graduação) e de antecipação de conclusão de curso e colação de grau especial dos cursos de 

Medicina, Enfermagem e Fisioterapia (regulamentado pela Portaria nº 283 de 14 de maio de 

2021, do Gabinete da Reitoria da UFJ), serão autuados no Sistema Eletrônico de Informação 

(SEI), a partir de solicitação individual do discente interessado. 

Art. 7º Os processos acadêmicos de colação de grau oficial da turma do semestre/ano 

serão autuados pelo CGA no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), a partir da listagem de 

prováveis formandos relacionada pelas Coordenações de Curso de Graduação.  

Art. 8º A expedição do diploma seguirá os atos normativos vigentes regulamentados no 

âmbito administrativo ou outros que forem publicados para esse fim.  

Art. 9º Ao CGA e ao Reitor, reserva-se o direito de solucionar as questões relativas a 

eventuais divergências, de interpretação ou aplicação, erros, redundâncias ou omissões dessa 

Portaria.  

Art. 10. Essa Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, no Boletim de Pessoal, 

com vigência e validade durante o período em que os eventos presenciais no âmbito da UFJ 
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estiverem suspensos, em virtude da pandemia pelo coronavírus (Covid-19), e poderá ser alterada 

a qualquer momento, em razão de novos atos regulamentadores.  

 


