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Considerando:  

 

• A Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, que decreta 

situação de pandemia no que se refere à infecção pelo novo coronavírus;  

• A Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus responsável pelo surto de 2019;  

• O Decreto 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, 

em razão da disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV);  

•  Decreto 3.680, de 13 de março de 2020, do Prefeito Municipal de Jataí, que dispões 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus;  

• A Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, de 15 de março de 2020, que 

determina a paralisação das aulas em todos os níveis educacionais por um período de 15 

dias a partir de 16/03/2020;  

• Que a atual situação coloca em risco alunos, docentes, técnicos administrativos e demais 

colaboradores;  

• Que esse comitê foi nomeado como um auxiliar à Reitoria no tocante à pandemia de 

COVID-19.  

 

 

           Sugerimos que todas as atividades realizadas no âmbito da Universidade Federal 

de Jataí sejam suspensas conforme recomendação da nota técnica emitida hoje pela 

Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, ou seja, por um período de 15 dias a partir de 

16/03/2020. Tal fato se faz necessário tendo em vista o aumento exponencial do número 

de casos de COVID-19 e o risco elevado de transmissão do vírus dentro do ambiente 



universitário, uma vez que há grande contato interpessoal principalmente em locais 

fechados, situação essa que favorece a transmissão do novo coronavírus. 

 

          Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

 

 

    Jataí-GO, 15 de março de 2020. 
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