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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 25/2020/PROGRAD/UFG

Processo nº 23070.014113/2020-16

Goiânia, 21 de março de 2020.

 
Aos Diretores, Coordenadores de Cursos, Coordenadores de Estágios, Docentes e Discentes da UFG

 

  

Assunto: RECOMENDAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD/UFG

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.014113/2020-16.

Prezados Senhores,

 

1. Considerando a evolução dos casos de COVID-19 (coronavírus) no Estado de Goiás e no
País, a recomendação de suspensão de aulas da UFG (Nota oficial da UFG de 15/03/2020, do Comitê UFG
para o Gerenciamento da Crise COVID-19) e de isolamento social (OMS e Ministério da Saúde), a
possibilidade de interrupção dos transportes aéreo e terrestre e, com o obje�vo de garan�r segurança aos
nossos estudantes e de prevenir os impactos da pandemia do novo Coronavírus, RECOMENDAMOS a
suspensão imediata de todas as a�vidades de estágio obrigatório e não obrigatório da Universidade
Federal de Goiás.

2. Ainda, RECOMENDAMOS atenção à Portaria no 356, de 20 de março de 2020, do Ministério
da Educação, que dispõe sobre a atuação dos alunos dos cursos da área de saúde no combate à pandemia
do COVID-19 (coronavírus), ficando autorizada aos alunos regularmente matriculados nos dois úl�mos
anos do curso de Medicina e do úl�mo ano dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia do
sistema federal de ensino, a possibilidade de realizar o estágio curricular obrigatório em unidades básicas
de saúde, unidades de pronto atendimento, rede hospitalar e comunidades a serem especificadas pelo
Ministério da Saúde, enquanto durar a situação de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19
(coronavírus), na forma especificada na referida portaria.

3. Ressaltamos que, de acordo com a nota técnica no 1, publicada pelo Comitê UFG para o
Gerenciamento da Crise COVID-19, “a par�cipação de indivíduos pertencentes ao grupo de risco em
a�vidades acadêmicas deverá ser evitada, visando minimizar o risco de exposição ao COVID-19. Fazem
parte do grupo de risco: idosos, diabé�cos, gestantes, asmá�cos, hipertensos, portadores de insuficiência
renal crônica e de doença respiratória crônica, cardiopatas e imunossuprimidos em geral.”

Novas recomendações serão emitidas quando necessário.

 

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por Rosângela De Oliveira Alves Carvalho, Diretora, em
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21/03/2020, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 21/03/2020, às
12:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jaqueline Araujo Civardi, Pró-Reitora, em 21/03/2020, às
12:57, 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 1242412 e
o código CRC 6236983F.
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