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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DIREÇÃO - REGIONAL JATAÍ

DESPACHO DECISÓRIO

DECRETO Nº 003/2021/UFJ

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, Ins�tuição Federal de Ensino Superior, criada pela Lei nº
13.635, de 20 de março de 2018, neste ato legalmente representada pelo seu Magnífico Reitor pro tempore,
Prof. Dr. AMÉRICO NUNES DA SILVEIRA NETO, nomeado pela Portaria nº 2.121, de 10 de dezembro de 2019,
do Ministério da Educação, publicada na Seção 2, nº 239, página 19 do Diário Oficial da União de 11 de
dezembro de 2019, considerando:

 

a) a Portaria nº 001/2020, de 14 de janeiro de 2020, do Gabinete da Reitoria da UFJ, que
mantém no âmbito da Universidade Federal de Goiás (UFG) os procedimentos acadêmicos e administra�vos;

 

b) o Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a Secretária de Educação Superior, do
Ministério da Educação, e a Universidade Federal de Goiás (UFG), assinado em 26 de dezembro de 2018, o 1º
Termo Adi�vo, de 02 de dezembro de 2019, e 2º Termo Adi�vo, com vigência no período de 10 de fevereiro
de 2020 a 10 de fevereiro de 2021;

 

c) a Declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, que
declara a situação de pandemia no que se refere à infecção pelo novo coronavírus;

 

d) as demais legislações no âmbito federal, estadual e municipal de enfrentamento da
emergência em saúde pública de importância nacional e internacional decorrente da contaminação pelo
coronavírus;

 

e) O Decreto n.º 0057 de 1º de março de 2021, da Prefeitura de Jataí;

 

f) O esforço hercúleo da UFJ para conter a disseminação do coronavírus na comunidade
acadêmica e salvar vidas,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º. Suspender as a�vidades administra�vas presenciais da Universidade Federal de Jataí –
UFJ a par�r das 00 horas desta quarta-feira, 03 de março de 2021, por um período de 07 (sete dias),
conforme recomendado no Decreto n.º 0057 de 1º de março de 2021, da Prefeitura de Jataí.
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§ 1º. O período de que trata o caput desse ar�go poderá ser alterado em razão de disposi�vos
legais posteriores, de acordo com a situação epidemiológica no Município de Jataí;

§ 2º. Os serviços administra�vos serão realizados por meio remoto, com uso do SEI e outros
sistemas.

§ 3º. Excetuam-se da suspensão prevista no caput desse ar�go as seguintes a�vidades, no
âmbito da UFJ:

I – Hospital Veterinário;

II – A�vidades essenciais da Fazenda Escola;

III – A�vidades junto ao Biotério;

IV – A�vidades essenciais de pesquisas em andamento, cuja paralisação/suspensão implica em
prejuízos ou danos ao erário.

§ 4º. Para entrada nos Câmpus, para realização das a�vidades essenciais, os interessados
deverão re�rar guia de autorização de entrada, disponível em: h�ps://seinfra.jatai.ufg.br/p/15407-
autorizacao-de-ingresso-de-pessoas-no-campus.

§ 5º. Os pesquisadores com a�vidades essenciais de pesquisa deverão solicitar à Pró-Reitoria
de Pesquisa e Inovação da UFJ declaração que indique a necessidade de con�nuidade, elencando, na
solicitação, os envolvidos na pesquisa e que precisam entrar na UFJ – Contato da PRPI é copi.jatai@ufg.br .

 

§ 6º. O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e todas as medidas de controle e
prevenção à Covid-19 devem ser obedecidas nos ambientes de trabalho e de pesquisas.

Art. 2º. O descumprimento desse decreto é de responsabilidade de cada servidor, ficando a
UFJ isenta de quaisquer penalidades cíveis, penais, administra�vas e/ou financeiras, conforme prevê Decreto
Municipal nº. 0057, de 1º de março de 2021.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Americo Nunes Da Silveira Neto, Reitor Pro Tempore, em
02/03/2021, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 1911713 e o código CRC 7E5BBC37.
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