
 
 

Universidade Federal de Jataí 

Comitê Interno Covid-19 da UFJ 

 

 

SOLICITANTE: Direção da UA-CISAU, a pedido da Profa. Dra. Barbara de Lima 

Lucas, coordenadora do Projeto de Extensão “Metodologias de Ensino Aprendizagem em 

Anatomia Humana Aplicada”. 

 

SOLICITAÇÃO: Parecer referente a solicitação via e-mail: Consulta sobre execução de 

atividade prática presencial no Laboratório de Anatomia Humana, localizado no prédio 

do curso de Medicina da UFJ. 

 

 

Prezada Direção da UA-CISAU, 

 

Em resposta à solicitação enviada acerca das orientações à sua equipe quanto à execução 

de atividade prática presencial destinada a alunos para preparo de material didático no 

Laboratório de Anatomia Humana, localizado no prédio do curso de Medicina da UFJ, o Comitê 

Interno COVID–19 da UFJ no uso das suas atribuições faz as seguintes considerações: 

 

a) Considerando a Instrução Normativa INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEC No 01, DE 

02 DE JULHO DE 2020, a qual dispõe sobre os procedimentos para as ações de extensão 

de modo remoto com uso de recursos educacionais digitais, tecnologias de informação 

e comunicação, para o desenvolvimento das ações de extensão e cultura da Universidade 

Federal de Jataí, de que trata o art. 3o da Resolução Consuni no 001R/2020, enquanto 

durar a situação de emergência na saúde pública decorrente da pandemia do novo 

coronavírus (Covid-19); 

b) Considerando o Boletim Especial de Pessoal, Edição Especial No 006/2020, Resolução 

CONSUNI No 002/2020 - Jatai, 07 de abril de 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 Universidade Federal de Jataí (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, 

e dá outras providências; 

c) Considerando o caráter de ensino que a ação em questão apresenta e o caráter de não-

urgência da ação de extensão no âmbito institucional e a avaliação de risco realizada pelo 

Comitê Covid-19; 

 

O Comitê COVID-19 da UFJ ORIENTA a Direção da UA_CISAU a aguardar a 

autorização da Universidade para o retorno da realização de atividades práticas, quer seja de 

extensão ou ensino, de acordo com o preconizado nas normativas aqui apresentadas, até que se 

alcancem as condições sanitárias seguras para o retorno completo das atividades práticas. 

 

De acordo com o relatório emitido pela Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES, 2020), os estudos acerca da pandemia 

revelam que ela se realiza em diferentes fases e etapas e que, nesse momento, ultrapassamos os 

surtos localizados e nos encontramos na etapa acelerada da fase de transmissão sustentada que 

deverá ser sucedida pela etapa de desaceleração. Após a desaceleração, entraremos na fase de 

recuperação, que também ocorrerá em etapas (inicial, parcial e completa). Quando a 

Universidade entrar na etapa de recuperação, o retorno das atividades acadêmicas de ensino, 

pesquisa e extensão deverá ocorrer de forma planejada, levando em conta os aspectos 

relacionados à pandemia, as condições materiais e estruturais das instituições e de sua 

comunidade acadêmica e a qualidade das atividades a serem desenvolvidas. (Relatório completo 

disponível em: (<http://www.andifes.org.br/andifes-apresenta-propostas-de-biosseguranca-

para-as-universidades-federais/>). 

A retomada às atividades presenciais, quando autorizada, ocorrerá de forma parcial, até 

que se alcancem as condições sanitárias seguras para o retorno completo das atividades e das 

pessoas, conforme indicadores de avaliação de riscos da Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS/OMS).  

Caso a Direção da UA-CISAU, mesmo diante do exposto, decida permitir a realização 

da atividade, é necessário ter: 1) a anuência, por escrito, dos docentes e de todos os estudantes 

envolvidos; 2) a aprovação da solicitação pelo Colegiado da UA-CISAU, à qual deverá emitir 

um parecer de aprovação, reforçando a necessidade de respeitar rigorosamente os protocolos 

de preservação da saúde de todos os membros da comunidade envolvidos nas atividades (Artigo 

2º do Boletim Especial de Pessoal Edição Especial No 006/2020, Resolução CONSUNI No 

002/2020, Jatai, 07 de abril de 2020). 

http://www.andifes.org.br/andifes-apresenta-propostas-de-biosseguranca-para-as-universidades-federais/
http://www.andifes.org.br/andifes-apresenta-propostas-de-biosseguranca-para-as-universidades-federais/


Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e reiteramos a 

importância de que as orientações fornecidas sejam acatadas como forma de garantir a segurança 

da comunidade acadêmica. 

 

  

                                                                                             Jataí, 28 de setembro de 2020. 
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