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BOLETIM ESPECIAL

EDIÇÃO Nº 010/2022 Jataí, 24 de março de 2022

PORTARIA Nº 258, DE 24 DE MARÇO DE 2022

Estabelece  orientações  e  procedimentos

para  implementação  da  solicitação  do

comprovante de vacinação para Covid-19,

tanto da comunidade universitária quanto

do  público  externo,  nas  atividades

presenciais na UFJ.

O  REITOR  PRO TEMPORE 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), publicada no Diário

Oficial da União, Seção 2, nº 239, p. 19, de 11 de dezembro de 2019, considerando: 

a) a  Resolução  Consuni  nº  12,  de  30  de  agosto  de  2021,  que  aprova  o  Calendário

Acadêmico da Universidade Federal de Jataí, para o ano letivo de 2021;

b) a  Instrução  Normativa  SGP/SEDGG/ME n°  90,  de  28  de  setembro  de  2021,  que

estabelece  orientações  aos  órgãos  e  entidades  do  Sistema  de  Pessoal  Civil  da

Administração Pública Federal (Sipec), para o retorno gradual e seguro ao trabalho

presencial;

c) a  Resolução  Consuni  n°  024,  de  16  de  dezembro  de  2021,  que  dispõe  sobre  a

ampliação segura e gradual das atividades acadêmicas presenciais da UFJ, a partir de

janeiro de 2022, até nova deliberação do Consuni;
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d) a Portaria n° 173, de 18 de fevereiro de 2022, do Gabinete da Reitoria da UFJ, que

institui  as  normas  e  procedimentos  para  a  ampliação  das  atividades  acadêmicas  e

administrativas presenciais na UFJ;

e) as  orientações  e  informações  sobre  a  ampliação  segura  e  gradual das  atividades

acadêmicas  presenciais  da  Universidade  Federal  de  Jataí,  disponibilizadas  no  site

institucional: https://retomada.ufj.edu.br;

f) o Protocolo  de  Biossegurança  da  Universidade  Federal  de  Jataí  que  estabelece  as

diretrizes e orientações para o retorno gradual às atividades  presenciais,  disponível

em:

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/464/o/ATUAL_Protocolo_de_Biosseguranca_UF

J__1_.docx__2_.pdf;

g) a  liminar  deferida  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  em 31/12/2021,  pelo  Ministro

Ricardo  Lewandowski,  na  Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental

(ADPF) nº 756, que determinou a imediata suspensão do despacho de 29 de dezembro

de  2021  do  Ministério  da  Educação,  que  aprovou  o  Parecer

01169/2021/CONJURMEC/ CGU/AGU, proibindo a exigência de vacinação contra a

Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades acadêmicas presenciais

h) a  decisão  do  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  em  sessão  virtual  de

11/02/2022 a 18/02/2022, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental

(ADPF)  nº  756,  que  referendou  a  medida  cautelar  para  determinar  a  imediata

suspensão do despacho de 29 de dezembro de 2021 do Ministério da Educação, que

aprovou o Parecer 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, proibindo a exigência de

vacinação  contra  a  Covid-19  como  condicionante  ao  retorno  das  atividades

acadêmicas presenciais; 

i) que os membros da comunidade universitária devem cumprir seu papel na promoção

da saúde coletiva e devem observar as orientações da Organização Mundial da Saúde,

do Ministério da Saúde e das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde; 
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j) que permanece a condição de emergência de saúde pública nacional e internacional

decorrente  da  pandemia  da  Covid-19,  o  que  exige  a  combinação  de  medidas

preventivas individuais e coletivas para aumentar a proteção de todas as pessoas; 

k) que a vacinação, junto com as demais medidas protetivas, é o único caminho eficaz

para  o  enfrentamento  da  Covid-19  e  a  promoção  do  ambiente  seguro  para  o

desenvolvimento das atividades presenciais na UFJ; 

l) a autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição da República; 

m) a decisão proferida pela Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,

em  sede  de  Habeas  Corpus n°  1005038-39.2022.4.01.0000,  julgado  na  sessão

realizada em 22/03/2022, sendo que, por unanimidade, a Turma denegou a ordem de

habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública da União, nos termos do voto do

Relator;

RESOLVE:

Art.  1º Estabelecer  orientações  e  procedimentos para  implementação  da

solicitação  do comprovante de vacinação para Covid-19, tanto da comunidade universitária

quanto do público externo, nas atividades presenciais na UFJ.

Art.  2º A  comunidade  universitária  e  o  público  externo,  para  acesso  e

circulação nas dependências da UFJ, deverão comprovar a vacinação contra a Covid-19. 

§ 1º A comprovação da vacinação deverá estar em conformidade com o ciclo

vacinal, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-

19 do Ministério da Saúde. 

§ 2º Às empresas contratadas, caberá a exigência de comprovação de vacinação

dos colaboradores terceirizados. 

Art.  3° Serão considerados comprovantes  de vacinação contra  Covid-19 os

seguintes documentos oficiais: 
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I.Comprovante/caderneta/cartão  de  vacinação  impresso  em  papel  timbrado,

emitido no momento da vacinação por instituição governamental brasileira ou estrangeira; 

II.Certificado  Nacional  de  Vacinação  Covid-19,  do  Ministério  da  Saúde,

disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde - Conecte SUS.

Art.  4º  O  acesso  da  comunidade  universitária  e  do  público  externo  com

contraindicação  da  vacina  contra  a  Covid-19  poderá  ocorrer  mediante  apresentação  de

atestado médico que justifique essa condição.

Art. 5º O envio do comprovante de vacinação dos estudantes, ou do atestado

médico que justifique a contraindicação para receber o imunizante contra a Covid-19, será

realizado por formulário eletrônico para o e-mail institucional da Coordenação do Curso, até o

dia  01 de abril de 2022.

Art. 6º Compete à Coordenação do Curso ou do Programa de Pós-Graduação:

a) solicitar  o  comprovante  de  vacina  dos  estudantes,  nos  termos  desta

Portaria; 

b) contatar os estudantes que não apresentarem a comprovação de vacina

no prazo estabelecido,  para dialogar  sobre a  necessidade institucional  da comprovação de

vacina; 

c) após  o  contato  com  o  estudante  inadimplente,  solicitar  o  envio  da

comprovação no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, nos termos da Portaria nº 173/2022, da

UFJ;

d) receber, controlar e guardar os documentos comprobatórios da vacina

dos estudantes, bem como atender às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

(Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018) ;

e) organizar  e  encaminhar  a  listagem  com  o  nome  dos  estudantes

inadimplentes com o comprovante de vacinação, ou o atestado médico, para a Pró-Reitoria de

Graduação ou para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, por meio de processo autuado no SEI

para essa finalidade. 
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Art. 7º A Pró-Reitoria de Graduação ou a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, após

análise,  encaminhará  a  listagem  com  os  nomes  dos  estudantes  inadimplentes  com  o

comprovante de vacinação, ou o atestado médico, à Secretaria de Tecnologia da Informação

(Seti) para que proceda o bloqueio temporário do acesso do discente ao Sistema Integrado de

Gestão Acadêmica (Sigaa) até a regularização.

Parágrafo único. O estudante permanecerá com falta na lista de frequência até

que regularize a situação ao apresentar o comprovante de vacina. 

Art. 8º Em caráter excepcional, para usos de espaços coletivos, tais como o

Restaurante Universitário, o Centro de Convivência, as Bibliotecas e outros, a apresentação

do comprovante de vacinação ou de documento equivalente poderá se dar de forma física, no

ato de ingresso, nos referidos espaços.

Art.  9º  O recebimento, controle e a guarda da documentação comprobatória

deverão seguir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre o tratamento de

dados  pessoais,  com  o  objetivo  de  proteger  os  direitos  fundamentais  de  liberdade  e  de

privacidade.

Art.  10. A  solicitação  do  comprovante  de  vacinação  ao  público  externo

(visitantes) à UFJ é de responsabilidade do servidor, efetivo, terceirizado ou colaborador que

o atender, observando-se as especificidades de cada local e o previsto nesta Portaria.

Art.  11. A indicação do controle de ingresso, por meio da comprovação de

vacinação  contra  Covid-19,  no  acesso  às  dependências  da  UFJ,  deverá  estar  afixada  nas

Unidades  Acadêmicas,  nas  Unidades  Acadêmicas  Especiais  e  nos  órgãos  e,  também,  ser

divulgada nos canais institucionais.

Art.  12. Caberá  às  Comissões  Internas das  Unidades  Acadêmicas,  das

Unidades Acadêmicas Especiais e dos órgãos, o papel de orientar, mediar e conscientizar o

público que não apresentar comprovante de vacinação ou documento equivalente.

Art. 13. Nas dependências da UFJ, em ambientes fechados, é obrigatório o uso

de  máscaras  de  proteção  individual,  como  medida  de  prevenção  à  Covid-19,  até  nova

regulamentação em contrário.
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Art. 14. Ao estudante, técnico-administrativo e docente que infringir alguma

das medidas estabelecidas por esta Portaria e outras normativas institucionais, serão aplicados

os dispositivos legais em vigência, no âmbito da UFJ.

Art. 15. À Reitoria da universidade, reserva-se o direito de dirimir as questões

relativas  a  eventuais  divergências  de  interpretação  ou  aplicação,  erros,  redundâncias  ou

omissões desta Portaria.

Art.  16. Ratificam-se todos os demais  efeitos  da Portaria  nº 173, de 18 de

fevereiro  de  2022,  do  Gabinete  da  Reitoria,  publicada  no  Boletim  Especial,  Edição  nº

006/2022, de 18 de fevereiro de 2022.

Art.  17. Essa  Portaria  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  e  com

vigência enquanto perdurarem as medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de

saúde pública decorrente da Covid-19, ou até nova deliberação do Conselho Universitário

(Consuni). 

Jataí/GO, 24 de março de 2022.

 

Prof. Dr. Américo Nunes da Silveira Neto

Reitor Pro Tempore da Universidade Federal de Jataí

Portaria nº 2.121, de 10 de dezembro de 2019 – MEC
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