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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

DIREÇÃO - REGIONAL JATAÍ

OFÍCIO CIRCULAR Nº 4/2020/DIR-REJ/REJ/UFG

Processo nº 23070.030290/2020-40

Jataí, 06 de julho de 2020.

 
Aos Pró-reitores (as), Diretores (as) e Chefes (as), servidores (as) técnico-administra�vos, docentes e colaboradores
(as) das Unidades/Órgãos da UFJ

  

Assunto: Suspensão de atividades não-essenciais na UFJ.

 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.030290/2020-40.

Prezados (as),

CONSIDERANDO a portaria da Universidade Federal de Goiás n° 1200 de 17 de abril de
2020, que estabelece orientações e medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), no âmbito da Universidade Federal de Goiás.

CONSIDERANDO o OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2020/DIR-REJ/REJ/UFG, que determina a
aplicação dos termos da Portaria n° 1200/2020 da Universidade Federal de Goiás na Universidade Federal
de Jataí.

CONSIDERANDO o decreto do Estado de Goiás n° 9.653 de 29 de junho de 2020, que
determina a adoção do sistema de revezamento das a�vidades econômicas organizadas para a produção
ou a circulação de bens ou de serviços, iniciando-se com 14 (quatorze) dias de suspensão seguidos por 14
(quatorze) dias de funcionamento, sucessivamente.

CONSIDERANDO o decreto do município de Jataí n° 3.770 de 03 de julho de 2020, que
estabelece os �pos de estabelecimentos considerados essenciais, permi�ndo assim seu funcionamento
entre os dias 06 a 19 de julho de 2020.

 

O Reitor da Universidade Federal de Jataí, por meio deste o�cio circular, com o intuito de
minimizar a exposição ocupacional de servidores e estudantes, determina e orienta que:

1 - A�vidades Administra�vas:

As a�vidades administra�vas presenciais da reitoria, pró-reitorias e órgãos (CGA,
CERCOMP, SEINFRA, BIBLIOTECA e CIDARQ) estão suspensas entre os dias 06 a 19 de julho de 2020, caso
necessário, estão à disposição os e-mails da Secretaria Execu�va: secretariaexecu�va.jatai@ufg.br e da
ASCOM: comunicacao.jatai@ufg.br

2 - A�vidades de Extensão:

Permanecem as a�vidades dos projetos de extensão “PET-SAÚDE” e “UFJ solidária” com o
intuito de captação e distribuição de alimentos para a população. Entretanto os coordenadores deverão
consultar o Comitê Interno COVID-19 para orientações. Os demais projetos de extensão estão com as
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a�vidades suspensas, casos omissos deverão ser analisados pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura que
procederá consulta junto ao Comitê Interno COVID-19.

3 - A�vidades de Pesquisa: 

Serão facultadas as a�vidades ESSENCIAIS de pesquisa, no campo e em laboratórios,
RESSALTANDO QUE, os pesquisadores que considerarem SER ESSENCIAL estar nas dependências
da universidade no período 06 a 19 de julho de 2020, deverão declarar a natureza das a�vidades de
pesquisa via o�cio SEI, encaminhado ao diretor/chefe da unidade acadêmica para fins de registro.

Os pesquisadores poderão consultar o Comitê Interno COVID-19 para receber orientações
específicas para execução de tais a�vidades.

4- Hospital Veterinário, Fazenda escola e Biotério de Experimentação Animal:

O decreto n° 9.653 do Estado de Goiás, determina que:

“Art. 2º  Para o enfrentamento da emergência em saúde decorrente do coronavírus, adota-
se o sistema de revezamento das a�vidades econômicas organizadas para a produção ou a circulação de
bens ou de serviços, iniciando-se com 14 (quatorze) dias de suspensão seguidos por 14 (quatorze) dias de
funcionamento, sucessivamente.

§ 1º  São consideradas essenciais e não se incluem no revezamento de a�vidades previsto
neste ar�go:

(...)

V - hospitais veterinários e clínicas veterinárias, incluindo os estabelecimentos comerciais
de fornecimento de insumos e gêneros alimen�cios per�nentes à área; (Grifo nosso)

(...)

Assim, permanecem os atendimentos presencias no Hospital Veterinário, conforme
orientações prestadas pelo Parecer n° 1 do Comitê Interno DA COVID-19, de 20 de maio de 2020. A
fazenda escola e o biotério deverão solicitar ao Comitê Interno DA COVID-19 orientações específicas
PARA suas a�vidades.

5 - Para entrada nas dependências ao campus Riachuelo e Jatobá, o servidor deverá
preencher o formulário disponibilizado no site da Secretaria de Infraestrutura no link
h�ps://forms.gle/2YvV1Amx1GSHCj2p6 , com os respec�vos dados dos pesquisadores. A lista estará
impressa na guarita de entrada do campus.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Americo Nunes Da Silveira Neto, Reitor Pro Tempore, em
06/07/2020, às 19:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1424361 e
o código CRC E8892756.
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