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PORTARIA Nº 270, DE 13 DE ABRIL DE 2020 - GABINETE DA REITORIA/UFJ 

 

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). 

 

O Magnífico Reitor pro tempore, Prof. Dr. AMÉRICO NUNES DA SILVEIRA 

NETO, 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), tendo em vista o que consta no Processo nº 

23070.016279/2020-77, e 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 

administrativos; 

 

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 Aditivo, de 02 de dezembro de 2019, e 2º Termo Aditivo, com 

vigência no período de 10 de fevereiro de 2020 a 10 de fevereiro de 2021; 

 

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

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

 

d) o princípio da legalidade e moralidade, estandartes que regem os atos da Administração 

Pública;  
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e) a Declaração da Organização Mundial de Saúde, de 11 de março de 2020, que declara a 

situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem como o pedido para 

que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia; 

 

f) a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais 

sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas de 

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, especialmente, o art. 2º, parágrafo único, incisos I e II;  

 

g) 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; 

 

h) 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; 

 

i) 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; e 

 

j) a adoção dessa medida como forma de evitar supostos prejuízos aos estudantes, na condição 

de formandos dos cursos de graduação da UFJ, que não participaram das solenidades de 

colação de grau oficial,  
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RESOLVE:  

 

Art. 1º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, aos formandos dos cursos 

de graduação da Universidade Federal de Jataí, referentes aos processos de colação de grau 

especial, em virtude da ausência nas cerimônias oficiais de colação de grau, realizadas 

conforme o calendário de colações da UFJ. 

Parágrafo único. Aplicam-se as disposições do caput do artigo aos formandos que 

integralizaram no segundo semestre letivo de 2019 e para aqueles que integralizarem durante 

o período de suspensão das atividades do calendário acadêmico da UFJ, em função da 

emergência na saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-

19). 

 

Art. 2º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, aos discentes 

matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia, desde 

que cumpridos os requisitos legais especificados na Medida Provisória nº 934, de 1º de abril 

de 2020, na Portaria nº 383, de 9 de abril de 2020, do Ministério da Educação, e na Portaria nº  

269, de 13 de abril de 2020, da UFJ. 

 

Art. 3º Compete ao Centro de Gestão Acadêmica (CGA) da Universidade Federal de 

Jataí a gestão dos processos acadêmicos de colação de grau especial e da antecipação da 

colação de grau dos cursos de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia, nos termos descritos no 

artigo anterior. 

 

Art. 4º Os procedimentos necessários para a colação de grau especial encontram-se 

previstos nos arts. 15 e 16, da Resolução Cepec nº 1401/2016, da Universidade Federal de 

Goiás, que deverão ser observados para o ato na UFJ. 
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Art. 5º Os procedimentos necessários para a antecipação da colação de grau 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 269, de 13 de abril de 2020, da UFJ. 

 

Art. 6º Os processos administrativos serão autuados no Sistema Eletrônico de 

Informação (SEI), mediante o requerimento do discente interessado, por meio do 

preenchimento do formulário, disponível no SEI, com a seguinte denominação: “Antecipação 

de Conclusão de Curso (MP 934/20)”. 

 

Art. 7º A expedição do diploma seguirá os atos normativos vigentes que 

regulamentam o ato no âmbito administrativo ou outros que forem publicados para esse fim.  

 

Art. 8º Os casos omissos ou controversos serão dirimidos pela Coordenação do CGA 

e pela Reitoria da UFJ. 

 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e possui vigência, no 

que se refere à antecipação da colação de grau, enquanto durar o período de emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) e poderá ser 

alterada a qualquer momento, em razão de novos atos regulamentadores.     

 

Jataí/GO, 13 de abril de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Américo Nunes da Silveira Neto 

Reitor pro tempore da Universidade Federal de Jataí 


