
Catalão, 16 de março de 2020. 

 

À Reitora Pro Tempore da Universidade Federal de Catalão 

Roselma Lucchese 

 

 

 Considerando, que a Reitora Pro Tempore da Universidade Federal de 
Catalão, Roselma Lucchese, no uso de suas atribuições, designa, por meio da 
Portaria nº125/2020, de 12 de março de 2020, o Comitê Interno de Enfrentamento 
do COVID-19, e as demais fundamentações legais, em âmbito nacional e 
internacional, para o COVID-19: 

 

 
Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV): 

 
Art. 1º Declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional conforme 
Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011; 

 
 

Portaria nº 356, de 11 de Março de 2020, que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-

19). 

 

Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, que estabelece 
orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração 
Pública Federal - SIPEC, quanto as medidas de proteção para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-
19, publicada em Diário Oficial da União, vinculando os Órgãos: Ministério da 
Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal. 

 
Art. 3º Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC deverão reavaliar 
criteriosamente a necessidade de realização de viagens internacionais a serviço 
programadas enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 
 
Art. 4º Os servidores e empregados públicos que realizarem viagens internacionais, 
a serviço ou privadas, e apresentarem sintomas associados ao coronavírus 
(COVID-19), conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, deverão executar 
suas atividades remotamente até o décimo quarto dia contado da data do seu 
retorno ao País. 

 



Art. 5º Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC deverão reavaliar 
criteriosamente a necessidade de realização de eventos e reuniões com elevado 
número de participantes enquanto perdurar o estado de emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 

 
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no caput, o órgão ou 
entidade avaliará a possibilidade de adiamento ou de realização do evento 
ou da reunião por meio de videoconferência ou de outro meio eletrônico. 
 

Art. 8º Esta Instrução Normativa vigorará enquanto perdurar o estado de 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19). 
 

Ofício Circular nº2/2020/CGLNES/GAB/SESU-MEC, de 10 de março de 
2020, que trata de recomendação para o COVID-19, no âmbito do Secretaria de 
Ensino Superior (SESU). 
  

Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, que determina, situação de 

emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação 

do novo coronavírus (2019-nCoV), pelo prazo de 180 dias, podendo ser 

prorrogado.            

 
Portaria nº 125/2020 de 12 de março de 2020, emitida pela Reitora Pró-

Tempore da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), que designa a composição 
de Comitê Interno para Enfrentamento do COVID-19, bem como a de construção 
iminente, de Plano de Intervenção, mediante ações de prevenção e proteção 
individual, e coletiva, com objetivo de reduzir a possibilidade de transmissão da 
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). 

 
 
Considerando, ainda: 
 
- a incipiência das pesquisas científicas, relacionadas ao 

comportamento do COVID-19, e sua relação com os seres humanos e o 
ambiente; 

 
- a incerteza quanto: situação vacinal; imunológica; nutricional; de 

saúde/doença de indivíduos, famílias, grupos e/ou comunidade; 
 
- as especificidades laborais dos trabalhadores, empresas (órgãos, 

entidades, instituições) e/ou empregadores, na relação de risco-exposição-
ambiente; 

 
- a manutenção sanitária, protetiva e segura, em todos os ambientes, 

atentando, especialmente na relação Ambiente-Agente-Hospedeiro; 
 
- limitações de provisão e previsão de insumos, técnicas, tecnologias, e 

pessoas, para ambiente seguro e protegido; 
 



- a curva epidemiológica atual do COVID-19, que destaca ascendência e 
permanência/sustentação do COVID-19, com independência à sazonalidade 
e/ou situação geográfica. 

 
 
Diante do exposto, o Comitê Interno para Enfrentamento do COVID-19, 

Recomenda, à Reitoria da UFCAT, suspender todas as atividades acadêmicas, 
a partir de 16 de março de 2020, e enquanto permanecer, o estado de emergência 
de saúde pública, em cenário nacional e internacional, decorrente do coronavírus 
(COVID-19), excetuando os serviços universitários essenciais, sendo, que para 
estes, Recomenda-se: planejamento/escalonamento interno, pela chefia de setor 
ou unidade acadêmica, atentando-se para: priorização de demandas; dimensão do 
espaço, pelo número de pessoas, garantia de higiene frequente do ambiente, e da 
possibilidade de proteção e segurança do indivíduo, no exercício da função ou 
cargo. 
 
 
 
 

 

Catalão, 16/03/2020. 

Respeitosamente, 

Letícia Cunha Franco 

Presidente do Comitê Interno de Enfrentamento do COVID-19 

Universidade Federal de Catalão 

 


