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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 
COMITÊ INTERNO DA COVID-19 

 
PARECER Nº 20 

	
 
À 
Barbara de Lima Lucas 

Coordenadora do Laboratório de Anatomia 
 

Assunto: Solicitação Processo SEI nº 23070.022788/2021-10 
 
Referência: Caso responda este parecer, indicar expressamente o processo nº 23070.022788/2021-

10 
 
   Prezada Senhora , 

 

Em resposta a referida solicitação, o Comitê Interno Covid-19 da Universidade Federal de Jataí 
(UFJ), no uso de suas atribuições, submeteu vossa solicitação para a análise dos membros deste 
comitê na reunião ordinária do dia 21/05/2021, realizada virtualmente, 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; 

2 Considerando a Instrução Normativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura/PROEC nº 
01/2020, a qual dispõe sobre os procedimentos para as ações de extensão de maneira remota,  que 
consta no Art.1: 
 

Estabelecer, em caráter excepcional, durante o período de distanciamento social, a edu-
cação remota com uso de recursos digitais, tecnologias de informação e comunicação, 
para o desenvolvimento das ações de extensão e cultura, conforme previsto no art. 3º da 
Resolução Consuni nº 001R/2020. 

 
3 Considerando o último boletim epidemiológico (2 a 15 de maio) publicado pela Fiocruz, 
referente a situação do nosso País: 
 

Este novo cenário socioepidemiológico é preocupante, quando considerado o ritmo ainda 
lento de vacinação no país e com a introdução de novas variantes do vírus SarsCoV-2 no 
Brasil, como a B.1.617 identificada na Índia. Além disso, a flexibilização de medidas não-
farmacológicas pode intensificar a transmissão, com a geração de casos graves e óbitos 
nas próximas semanas, pressionando os serviços de saúde ainda sobrecarregados e com 
limitações para reposição de estoques de medicamentos e insumos. Nesse sentido, é pre-
mente a intensificação de ações de vigilância em saúde ... e a manutenção de restrições de 
eventos de massa e de atividades que promovam a interação e infecção de grupos suscetí-
veis. 
 

 



 

 

  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 
COMITÊ INTERNO DA COVID-19  

 Rodovia BR 364, Km 192, nº 3.800, Zona de Expansão Urbana, CEP: 75.801-615, Jataí/GO/ e-mail: comitecovid.ufj@ufg.br 
 

4 O Comitê orienta a solicitante aguardar a autorização da UFJ para o retorno da realização 
de atividades práticas referidas, de acordo com o preconizado nas normativas apresentadas, até 
que se alcancem as condições sanitárias seguras para os participantes do projeto de extensão; 
 
5 Sem mais para o momento, colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

 
 
 

Jataí, 26 de maio de 2021. 
 

 

 Respeitosamente, 

                                 
Comitê Interno Covid-19 da UFJ 

 
Dra. Marina Oliveira Chagas 

Me. Aline Monezi Montel 

Dra. Beatriz Assis Carvalho 

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 
 


