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Nota Técnica nº 01/2022 – COE-nCoV 

 

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; 

Considerando 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; 

Considerando todas as medidas adotadas no enfrentamento da pandemia, 
inclusive a implantação de protocolos específicos de biossegurança e o avanço da vacinação; 

Considerando que mais de 80% da população maior de 18 anos já recebeu pelo 
menos 2 doses da vacina contra SARS-CoV-2, em Goiás, entre estes, os profissionais da educação 
que foram considerados grupo prioritário1; 

Considerando que o cenário epidemiológico local é de queda no número de óbitos 
por COVID-19; 

Considerando que estudos têm demonstrado que mediante a implantação de 
protocolos de biossegurança específicos para as atividades desenvolvidas no ambiente escolar, 
este se torna um ambiente mais controlado e de baixo risco para a COVID-19; 

Considerando a Nota Técnica SES/GO nº 15/2020 que recomenda a retomada das 
aulas presenciais nas Instituições de Ensino do Estado de Goiás em todos os níveis educacionais; 

Considerando a Nota Técnica SES/GO nº 8/2021 que recomenda a ampliação da 
capacidade do número de alunos em regime presencial nas instituições de ensino do Estado de 
Goiás, de todos os níveis educacionais, para 50 % desde que seguidas as normas de 
biossegurança; 

Considerando a Nota Técnica SES/GO nº 9/2021 que recomenda a ampliação da 
capacidade de alunos em regime presencial nas instituições de ensino do Estado de Goiás, de 
todos os níveis educacionais, sem limitação desde que garantido as condições de biossegurança; 

Considerando o Art. 19 da Resolução CEPEC nº 10/2021 que prevê o passaporte 
vacinal (Conect SUS Cidadão) como condição necessária para a realização de atividades 
presenciais no âmbito da UFCAT; 

Considerando a Portaria nº 192/2021, de 11 de maio de 2021, que cria o Centro de 
Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo da Universidade 
Federal de Catalão (UFCAT) em resposta às emergências no âmbito nacional; 

Considerando o Manual de Biossegurança, disponível pelo link: 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/519/o/Manual_de_Bioseguran%C3%A7a-UFCAT_-
_Vers%C3%A3o_21-12.pdf?1608647350), que estabelece os protocolos de biossegurança, 
espaço físico, protocolos sanitários e monitoramento da COVID-19 na UFCAT; 

 
 

Recomenda-se: 
  
 Que seja iniciado o planejamento para a retomada presencial de todas as atividades 
(ensino, pesquisa, extensão e administração), seguindo, rigorosamente, os protocolos de 

 
1 Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (SES/GO). Disponível em: 

https://indicadores.saude.go.gov.br/pentaho/api/repos/:coronavirus:paineis:painel.wcdf/generatedCon
tent(atualizado em 20/02/2022). Acesso em 23 fev. de 2021. 

https://indicadores.saude.go.gov.br/pentaho/api/repos/:coronavirus:paineis:painel.wcdf/generatedContent
https://indicadores.saude.go.gov.br/pentaho/api/repos/:coronavirus:paineis:painel.wcdf/generatedContent
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biossegurança já definidos em manual específico na UFCAT. Nesse sentido, sugere-se que a 
Reitoria, as Pró Reitorias e as Unidades Acadêmicas organizem suas atividades de forma 
antecipada, para que seja garantida a organização dos espaços a serem utilizados. Os estudantes 
deverão ser orientados sobre os procedimentos a serem adotados e devem tomar 
conhecimento das orientações presentes no Manual de Biossegurança para que possam se 
estruturar, especialmente considerando os que não residem no município de Catalão.  

Orienta-se que o planejamento para o retorno seja feito considerando os espaços físicos 
e caso seja necessário, para manutenção do distanciamento mínimo de 1,00 metro, haja 
revezamento entre os servidores. 
  
 
 

Catalão, 02 de março de 2022. 
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