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Anexo da Portaria n.º 209/2022, de 28 de abril de 2022 

 
Instrução Normativa da  Resolução CONSUNI UFCAT Nº 004/2022R 

 
 

Art. 1º. Nas atividades presenciais devem ser observados os Protocolos de Biossegurança 

da UFCAT disponível na página da UFCAT, na aba #retomadaufcat.  

Art. 2º. Nos termos da Resolução 004/2022R os espaços dos campi poderão ser ocupados 

100%, sendo obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes, seja ele interno ou 

externo. A cobrança da máscara é uma exigência na UFCAT, dentro do poder de 

autonomia da Universidade garantido pela Constituição Federal, independente das normas 

estabelecidas para o município de Catalão. 

Parágrafo único. Nas disciplinas que tiverem alunos surdos matriculados e alunos 

que estão dispensados do uso de máscaras de acordo com o artigo 3º A, parágrafo 7º, da 

Lei nº 14.019 (“[...] pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, 

com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer 

o uso adequado de máscara de proteção facial [...]”), assim como o intérprete de libras, não 

necessitarão fazer o uso de máscara. 

Art. 3º. Será cobrado comprovante de vacinação para circulação nos campi nos termos da 

Portaria 099/2022. Os docentes, técnicos-administrativos e estudantes que se negarem a 

fazê-lo estarão sujeitos as sanções disciplinares conforme a legislação específica para 

cada segmento. 

Art. 4º. As ações de extensão universitárias registradas como presenciais seguirão as 

mesmas diretrizes dos cursos de graduação e de pós-graduação expostas nesta Instrução 

Normativa. 

Parágrafo único. As ações registradas de modo remoto podem permanecer nesse 

formato até serem concluídas. Se julgarem necessário voltar ao presencial deverá haver 
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uma adequação na metodologia, à qual será descrita no relatório parcial e/ou final, 

devendo seguir o que está posto no art. 2º da Resolução CONSUNI nº 004/2022R. 

Art. 5º. Os docentes que se enquadrarem no grupo de risco e nas situações estabelecidas 

na Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 2021 (artigo 4º), 

poderão desenvolver as atividades de ensino no modo de educação mediada por 

tecnologias.  

§1º A comprovação do enquadramento no grupo de risco deve ser por meio de uma 

autodeclaração, acessada na página da UFCAT na aba #retomadaufcat e enviada a 

PROGEP via processo SEI, tipo de processo: comunicação oficial.  

§2º Professores que optarem pelo formato presencial das aulas, mesmo 

enquadrados no disposto no artigo 4º da IN nº 90, devem preencher autodeclaração, 

acessada na página da UFCAT na aba #retomadaufcat e, enviar a PROGEP, via processo 

SEI, tipo de processo: comunicação oficial. As autodeclarações devem ser enviadas a 

PROGEP até o dia 06 de maio de 2022. 

§3º A Educação mediada por Tecnologia é uma estratégia pedagógica que consiste 

na integração entre as práticas pedagógicas e tecnologias digitais de informação e 

comunicação nos processos de desenvolvimento de atividades de ensino, aprendizagem e 

avaliação em cursos de graduação presencial, com alternância de atividades síncronas e 

assíncronas sob a mediação docente. 

§4º A educação mediada por tecnologias síncronas e assíncronas, nos termos da 

Resolução 004/2022R, tem caráter excepcional e está restrita aos servidores enquadrados 

nos termos da IN90 durante sua vigência. 

§5º As atividades síncronas envolvem a comunicação em tempo real, em que 

docentes e discentes estão conectados simultaneamente em um ambiente virtual de 
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aprendizagem e devem compor parte da carga horária do componente curricular a ser 

definido pelo docente em seu Plano de Ensino. 

§6º As atividades assíncronas envolvem a comunicação em diferentes tempos, em 

que não há a necessidade de conexão simultânea entre discentes e docentes em um 

ambiente virtual de aprendizagem e deve estar prevista no Plano de Ensino do docente. 

§7º As Coordenações de Curso devem distribuir a carga horária de seus docentes 

de forma a evitar a coincidência dos componentes curriculares mediado por tecnologias, 

com os componentes curriculares presenciais num mesmo turno. 

Art. 6º. Os discentes de graduação e pós-graduação que tenham laudo médico de 

comorbidade ou com contraindicação da vacina COVID-19 terão direito ao regime de 

exercícios domiciliares regulamentado pelo RGCG UFG/UFCAT.  

§1º Os discentes de graduação deverão peticionar via SEI, o tratamento 

excepcional, anexando os respectivos laudos comprobatórios, devendo o DAA encaminhar 

os processos a Coordenação do Curso para fins de atribuição das atividades acadêmicas a 

serem desenvolvidas em regime domiciliar.  

§2º Os estudantes de pós-graduação deverão comunicar à Coordenação do 

Programa de Pós-Graduação e ao Orientador, via e-mail, anexando os respectivos laudos 

comprobatórios. A Coordenadoria decidirá sobre os encaminhamentos dos trabalhos 

acadêmicos sendo ouvido o seu Orientador. 

§3º Estão enquadradas entre as comorbidades que dão direito aos exercícios 

domiciliares expressos no art. 5º da Resolução 004/2022R. 

a) obesidade; 

b) miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, 

miocardiopatia isquêmica etc.); 

c) hipertensão arterial; 
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d) doença cerebrovascular; 

e) pneumopatias graves ou descompensadas (asma moderada/grave, DPOC); 

f) imunodepressão e imunossupressão; 

g) doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); 

h) diabetes melito, conforme juízo clínico; 

i) doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; 

j) neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele); 

k) cirrose hepática; 

l) doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia); e 

m) Gestação. 

Art. 7º. Os discentes que, mesmo se enquadrando na lista de comorbidades, desejarem 

não solicitar o regime de exercícios disciplinares, poderão assistir às aulas 

presencialmente. 

Art. 8º. Docentes que apresentarem sintomas compatíveis com síndromes respiratórias, 

deverão preencher formulário de autodeclaração (disponível em 

www.catalao.ufg.br/#retomadaufcat) e enviá-lo por e-mail à coordenação de seu curso, 

interrompendo imediatamente suas aulas, as quais posteriormente deverão ser repostas. 

§1º O docente afastado por sintomas compatíveis com síndromes respiratórias 

deve realizar teste RT-PCR ou reagente para Teste Rápido de Antígeno (TR-Ag), no 5º dia 

completo do início dos sintomas e enviar o resultado por e-mail a Coordenação do Curso e 

do Programa, caso também atue na Pós-Graduação. O docente mesmo com resultado não 

detectado ou não reagente deve manter o afastamento por 10 dias.  

§2º O docente que afastou das aulas presenciais, por sintomas compatíveis com 

síndromes respiratórias poderá voltar as aulas presenciais após 10 dias, caso não tenha 

apresentado sintomas nas últimas 48 horas, sem uso de medicamentos. Nos casos em 

que, mesmo após o afastamento de 10 dias, o docente continue a apresentar sintomas, 

http://www.catalao.ufg.br/#retomadaufcat
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deverá protocolar o atestado médico via aplicativo SouGov, pela funcionalidade atestado 

médico. 

Art. 9º. Discentes que apresentarem sintomas compatíveis com síndromes respiratórias ao 

longo do semestre deverão preencher o formulário de autodeclaração (disponível em 

www.catalao.ufg.br/#retomadaufcat) e enviá-lo por e-mail à coordenação de seu curso ou 

coordenação do seu programa, que comunicará, via processo SEI, aos professores.  

§1º Os afastamentos por sintomas compatíveis com síndromes respiratórias devem 

ser de até 10 dias, podendo voltar as atividades presenciais caso não tenha apresentado 

sintomas nas últimas 48 horas, sem uso de medicamentos. No período de afastamento não 

deverá ser computado faltas ao discente, que terá direito a realizar suas atividades 

acadêmicas em sua residência ou como o professor da disciplina estipular. 

§2º O discente afastado por sintomas compatíveis com síndromes respiratórias 

deve realizar teste RT-PCR ou reagente para Teste Rápido de Antígeno (TR-Ag), no 5º dia 

completo do início dos sintomas e enviar o resultado por e-mail a Coordenação do Curso 

ou a Coordenação do Programa de Pós-Graduação. O discente mesmo com resultado não 

detectado ou não reagente deve manter o afastamento por 10 dias. 

§3º Discentes de Graduação que apresentaram sintomas compatíveis com 

síndromes respiratórias e ficaram afastados 10 dias, caso ainda apresente quadro 

sintomático, deverá peticionar o processo requerendo o regime de exercícios domiciliares, 

nos termos do art. 117, do RGCG UFG/UFCAT.  

§4º Discentes de pós-graduação que após 10 dias de afastamento continue 

apresentando quadro sintomático deverá solicitar por e-mail a Secretaria do Programa, com 

assunto “afastamento por covid-19”, a análise do seu afastamento a Coordenadoria do 

Programa de Pós-Graduação. 

http://www.catalao.ufg.br/#retomadaufcat
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Art. 10. As coordenações de curso de graduação e de pós-graduação, caso identifique (2) 

casos confirmados, ou mais, na mesma sala de aula no período inferior a 14 dias, deve 

comunicar a situação via SEI a Unidade Acadêmica, no modo restrito, indicando o número 

de discentes com casos confirmados, a turma, a sala e o horário da disciplina.  

§1º A Unidade Acadêmica de posse das informações da Coordenação deve 

despachar o processo a Pró-reitoria de Graduação ou a Pró-reitoria de Pós-Graduação, 

quando for o caso, solicitando providências, a qual deverá decidir em 48 horas em conjunto 

com a Coordenação e a Unidade do Curso sobre a suspensão das aulas naquela turma, 

assim como estabelecer um modo de continuidade das atividades acadêmicas por outras 

modalidades de ensino. 

 
 
 

Prof.ª Roselma Lucchese 
Reitora Pro Tempore da Universidade Federal de Catalão 


