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PORTARIA Nº 159/2020, DE 23 DE MARÇO DE 2020 

 

Dispõe sobre a colação de grau, em nível 
administrativo, dos estudantes, na condição 
de formandos, oriundos de cursos de 
graduação da Universidade Federal de 
Catalão (UFCAT). 

 

A REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

CATALÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o § 1º do art. 11 da Lei n.º 13.634, de 20 

de março de 2018, e a Portaria MEC n.º 2.119, de 10 de dezembro de 2019, e considerando: 

a) a Declaração da Organização Mundial de Saúde, de 11 de março de 2020, 

que decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, 

bem como de pedido para que os países redobrem o comprometimento contra a 

pandemia;  

b) a Lei nº 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; 

c) o Decreto nº 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, bem como a Nota Técnica SES, de 15 de março de 

2020, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, que enseja uma 

ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional; 

d) o Decreto nº 2.040, de 16 de março de 2020, do Prefeito de Catalão, que 

dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do 

Município de Catalão, em razão da disseminação do novo coronavírus (2019-

nCoV); 



e) que a situação demanda o emprego urgente, por parte da Universidade 

Federal de Catalão, de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 

danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença; 

f) a evolução do quadro nacional de disseminação do coronavírus e as 

determinações apresentadas pelo Comitê Interno de Enfrentamento ao Surto 

Epidemiológico de COVID-19 da UFCAT, por meio da Nota à Comunidade 

Acadêmica nº 4, de 16 de março de 2020; 

g) o calendário de solenidades de colação de grau dos cursos de graduação da  

Regional Catalão  da Universidade Federal de Goiás (UFG-RC), consoante 

Resolução CEPEC nº 1638, de 7 de junho de 2019, programada para o dia 25 

de março de 2020; 

h) a necessidade de realização da colação de grau, em nível administrativo, 

com a disponibilização dos diplomas aos estudantes, na condição de 

formandos, oriundos dos cursos de graduação da Universidade Federal de 

Catalão (UFCAT), consoante o que dispõem os Processos SEI nº 

23070.011009/2020-70 (Ciências Sociais – Licenciatura/INHCS); 

23070.011166/2020-85 (Ciências Sociais – Bacharelado/INHCS); 

23070.012552/2020-94 (Educação Física – Licenciatura/IBIOTec); 

23070.011744/2020-83 (Geografia – Bacharelado/IGEO); 23070.012363/2020-

11 (Geografia – Licenciatura/IGEO); e 23070.012822/2020-67 (História – 

Licenciatura/INHCS). 

i) a suspensão das cerimônias de colações de grau, por meio da Nota à 

Comunidade Acadêmica nº 2 do Comitê Interno de Enfrentamento ao Surto 

Epidemiológico de COVID-19 da UFCAT, de 13 de março de 2020, e a 

possibilidade de sua realização em data posterior, a ser agendada pela Reitoria 

da UFCAT; 

j) a adoção dessa medida como forma de evitar supostos prejuízos aos 

estudantes, na condição de formandos dos referidos cursos de graduação da 

UFCAT. 

Resolve: 

Art. 1º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, no dia 25 de março 

de 2020, aos formandos oriundos dos cursos de graduação da Universidade Federal de Catalão 

(UFCAT), consoante o que dispõem os Processos SEI nº 23070.011009/2020-70 (Ciências 

Sociais – Licenciatura/INHCS); 23070.011166/2020-85 (Ciências Sociais – 



Bacharelado/INHCS); 23070.012552/2020-94 (Educação Física – Licenciatura/IBIOTec); 

23070.011744/2020-83 (Geografia – Bacharelado/IGEO); 23070.012363/2020-11 (Geografia – 

Licenciatura/IGEO); e 23070.012822/2020-67 (História – Licenciatura/INHCS). 

Art. 2º Autorizar a disponibilização dos diplomas e históricos acadêmicos, 

conforme relação de estudantes formandos constantes nos referidos processos eletrônicos. 

Parágrafo único Em vista da suspensão do atendimento presencial ao público, 

o estudante que necessitar de documento comprobatório da conclusão do curso deverá 

encaminhar solicitação, via e-mail, para o Centro de Gestão Acadêmica da UFCAT, através do 

endereço cga.catalao@ufg.br, para receber as orientações sobre os procedimentos. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria da UFCAT. 

Catalão, 23 de março de 2020. 

 

 

 

Prof.ª Roselma Lucchese 
Reitora Pro Tempore 


