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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 
COMITÊ INTERNO DA COVID-19 

 
PARECER Nº 21 

	
 
À 
Liliane Vieira Martins Leal 
Coordenadora de Assuntos Administrativos da UFJ 
 

Assunto: Solicitação recebida por e-mail, em 02 de junho de 2021 
 “Em atenção ao Ofício n° 216/2021/MPF/RVD/GO/JLRM, do Ministério Público Federal, 
solicita-se ao Comitê manifestação referencial sobre a possibilidade de retorno das atividades prá-
ticas dos cursos de graduação da UFJ, especialmente, o curso de medicina.” 
 
 
Dos fatos: Manifestação 20210040123- Procuradoria da República em Rio Verde-
Goiás/MPF 

  

Prezada Senhora , 

 

Em resposta a referida solicitação, o Comitê Interno Covid-19 da Universidade Federal de Jataí, 
no uso de suas atribuições, submeteu vossa solicitação para a análise de seus membros, e: 
 
1 Considerando o Boletim Especial de Pessoal, Edição Especial nº 006/2020, Resolução 
Consuni nº 002/2020, que altera dispositivos da Resolução Consuni nº 001/2020, a qual dispõe 
sobre a suspensão do calendário acadêmico 2020 dos cursos de graduação e de pós-graduação 
da UFJ, a partir de 16 de março de 2020 e pelo período que durar a situação emergencial de 
pandemia no país, em conformidade com as determinações dos poderes municipal, estadual e 
federal (grifo nosso); 

2 Considerando o Boletim Epidemiológico Especial n.º 65, do Ministério da Saúde, referente 
à Semana Epidemiológica (SE) 21 (23 a 29 de maio) de 2021,  foram registrados 461.057 óbitos 
no Brasil, 42.633 casos novos na Região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste foi a região com 
maior taxa de incidência do país da SE 21, alcançando 258,3 casos/100 mil habitantes e foi a 
segunda região com maior taxa de mortalidade (7,1 óbitos/100 mil hab.); 

 
3          Considerando o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Goiás, de 07 de junho 
de 2021, foram registrados 17.519 óbitos em Goiás e 470.165 casos suspeitos em investigação.  
Com os 17.519 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, significa uma taxa de 
letalidade de 2,82%.  

4  Considerando o Boletim Epidemiológico de Covid-19, de 07 de junho de 2021, da Secre-
taria Municipal de Saúde da cidade de Jataí- GO, que sedia a Universidade Federal de Jataí,  foram 
registrados 11.370 casos de Covid-19, com 310 óbitos, taxa de ocupação de leitos de enfermaria 
para Covid-19 acima dos 86,5% e de leitos de UTI- Rede SUS de 94,4%; 
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5.          Considerando o Boletim Observatório Covid-19 da Fiocruz (Semana de 16 a 29 de maio), 
em relação ao perfil demográfico de casos e óbitos, é importante ressaltar que as hospitalizações e 
mortes de adultos jovens estão aumentando à medida que a pandemia acelera no Brasil, e que 
segundo o alerta do boletim: 
 

Vale reforçar que este diagnóstico traz um lembrete de que as gerações mais jo-
vens, que passam a contribuir de forma mais importante para o cenário da pan-
demia, passarão a apresentar maior ocorrência de síndromes pós-Covid-19 e si-
tuações de Covid-19 longa, comprometendo assim de forma crônica a qualidade 
de vida e a capacidade para atividades cotidianas, incluindo o trabalho. A men-
sagem, portanto, é de que não há faixa etária naturalmente imune às formas gra-
ves e fatais da Covid-19 (Boletim Observatório Covid-19 Fiocruz). 

 
6.  Considerando o Protocolo de Biossegurança para retorno das atividades nas Instituições 
Federais de Ensino; 
 
 
 Esse comitê se manifesta: 
 
 Concordamos com a denúncia que “aprender medicina sem contato com o paciente é im-
possível”, entretanto preservar a segurança e integridade dos estudantes é função sine qua non da 
Universidade Federal de Jataí, logo, desse comitê. 

Esse comitê vislumbra a possibilidade de execução de aulas práticas em laboratórios, ob-
servadas as medidas não farmacológicas - distanciamento entre servidores e estudantes, existência 
de lavatórios para higienização de mãos, disponibilização de álcool em gel, utilização de máscara 
protetora de vias aéreas superiores e protetores oculares. Entretanto, a orientação ocorrerá medi-
ante solicitação formal e será analisada de forma individualizada, dada a variedade de laboratórios 
existentes na UFJ. 

Aulas práticas em estabelecimentos de saúde, como sugere a denúncia, colocará em risco 
a saúde e integridade física de servidores e estudantes. 
 Por hora, não há a possibilidade de orientar a retomada de atividades práticas sem os devi-
dos cuidados e observação de medidas não farmacológicas necessárias à manutenção da saúde dos 
estudantes e servidores e, para futuras orientações, faz- se necessária a autorização da referida 
retomada por parte da Reitoria da UFJ, por meio do Conselho Universitário – CONSUNI. 
 Assim, o Comitê orienta à solicitante aguardar as normativas/resoluções que autorizem o 
regresso das atividades presenciais de ensino, teórico e prático, na UFJ. 
 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

 
 

Jataí, 07 de junho de 2021. 
 

 Respeitosamente, 

                                 
Comitê Interno Covid-19 da UFJ 

 
Dra. Marina Oliveira Chagas 

Me. Aline Monezi Montel 

Dra. Beatriz Assis Carvalho 
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Profa. Dra. Berendina Elsina Bouwman 

Prof. Dr. Hugo Machado Sanchez 

Prof. Dra. Katarinne Lima Moraes 

Profa. Dra. Letícia Palota Eid 

Profa. Dra. Michelle Rocha Parise 

Me. Vitor Hugo Marques 
 


