
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 
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BOLETIM DE PESSOAL  

 

EDIÇÃO Nº015/2020                                                                              Jataí, 13 de Abril de 2020.  

 

PORTARIA N.º 257/2020, DE 03 DE ABRIL DE 2020. 

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI, no uso das            
atribuições que lhe conferem o art. 11, § 1º da Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, bem                    
como na Portaria nº 2.121, de 10 de dezembro de 2019, do Ministério da Educação – MEC,                 
conforme disposto na Portaria n.º 001/2020/UFJ, de 14/01/2020 e tendo em vista o que              
consta do Processo nº 23070.015542/2020-19, RESOLVE: 
 
I – Designar os servidores: Prof.ª Angela Rodrigues Luiz, Matrícula SIAPE n.º            
1811071,lotada na Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde; Prof.ª Carla Silva Siqueira            
Miranda, Matrícula SIAPE n.º 1938156, lotada na Unidade Acadêmica de Ciências da            
Saúde; Prof.ª Karla da Silva Malaquias, Matrícula SIAPE n.º 1146772, lotada na Unidade             
Acadêmica de Ciências da Exatas; Prof.ª Liliane Vieira Martins Leal, Matrícula SIAPE n.º             
1688946, lotada na Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas; Prof.ª           
Ludmila Grego Maia, Matrícula SIAPE n.º 1802388, lotada na Unidade Acadêmica de            
Ciências da Saúde; Prof.ª Marise Ramos de Souza, Matrícula SIAPE n.º 1696007, lotada na              
Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde; a Técnica Administrativa Michaela Andréa           
Bette Camara, Matrícula SIAPE1617789, lotada na Assessoria de Comunicação/UFJ e a           
Discente Camila Moraes Prado – Discente do Curso de Enfermagem e participante do             
Grupo 5 do Pet Interprofissionalidade, para comporem o Comitê Universidade Federal de            
Jataí Solidária. 
 



PORTARIA Nº 258/2020, DE 07 DE ABRIL 2020 

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE        
JATAÍ, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 11, § 1º, da Lei nº 13.635, de 20                   
de março de 2018 e a Portaria MEC nº 2.121, de 10 de dezembro de 2019; conforme o                  
disposto na Portaria nº 001/2020/UFJ, de 14/01/2020, tendo em vista o que consta no              
Processo nº 23070.048105/2019-30, RESOLVE:  

Tornar sem efeito, a pedido da servidora, a portaria nº 081 de            
11/02/2020, publicada no Diário Oficial da União nº 30, em 12/02/2020, seção 2, pág.              
36, que autorizou o afastamento do país, com ônus, de EDLAINE FARIA DE MOURA             
VILLELA, Matrícula nº 1028336/SIAPE, em virtude da não realização do referido           
afastamento. 

PORTARIA Nº 259/2020, DE 07 DE ABRIL 2020.  
 

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, no uso           
das atribuições que lhe conferem o art. 11, § 1º, da Lei nº 13.635, de 20 de março de                   
2018 e a Portaria MEC nº 2.121, de 10 de dezembro de 2019; conforme o disposto na                 
Portaria nº 001/2020/UFJ, de 14/01/2020 e o art. 56, do Regimento Geral/UFG, tendo             
em vista o que consta no Processo nº 23070.008684/2020-11, RESOLVE:  

Conceder a Retribuição por Titulação a MARIA ELIDIA TEIXEIRA,         
Matrícula nº 1614110/SIAPE, Professor Classe C, Adjunto, Nível 2, lotada na           
UA/Ciências Exatas da UFJ, pela apresentação do título de DOUTOR, pela           
conclusão do Curso de Doutorado em Educação Matemática pela Fundação          
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, de acordo com os arts. 62 e 70, da                
Resolução CONSUNI nº 18/2017, a contar de 18/03/2020.  

 

PORTARIA N.º 260/2020, DE 08 DE ABRIL DE 2020. 

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI, no uso das            
atribuições que lhe conferem o art. 11, § 1º da Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, bem                    



como na Portaria nº 2.121, de 10 de dezembro de 2019, do Ministério da Educação – MEC,                 
conforme disposto na Portaria n.º 001/2020/UFJ, de 14/01/2020 e tendo em vista o que              
consta do Processo nº 23070.024205/2019-71, RESOLVE: 

I - Designar os servidores Massoiacy Pereira Marques, Matrícula SIAPE nº 2563487,            
lotado(a) no PROAD/DGC/UFJ, como gestor e Kamila Rodrigues Coelho, Matrícula          
SIAPE nº 2584008, lotada na PROGRAD/UFJ, como Fiscal Técnica do Contrato n°            
480/2019, Pregão Eletrônico 069/2019, sobre serviços de Tradutor/Intérprete de Libras da           
UFJ. 

II - Conforme Art. 67 da Lei 8666/93, o Gestor de Ata de Registro de Preços/Contratos é o                  
agente que exerce as competências como representante legal da Administração Pública, ou            
seja, a autoridade competente, que tem entre outras atribuições, desempenhar atividades           
inerentes à administração da ata/contrato, informar a administração sobre os vícios,           
irregularidades ou baixa qualidade do objeto contratado, sugerir sanções administrativas,          
aplicação de penalidades, rescisão contratual, dentre outras. Já o Fiscal de Atas de Registro              
de Preços/Contratos tem a função operacional de acompanhar e fiscalizar a execução da             
ata/contrato, auxiliando o gestor quanto aos aspectos administrativos da ata/contrato,          
relatando os fatos à autoridade competente; acompanhar in loco a execução do objeto,             
anotar as ocorrências em registro próprio no caso, um livro de ocorrência; e determinar a               
regularização de faltas ou defeitos observados. 

 

PORTARIA N.º 261/2020, DE 08 DE ABRIL DE 2020. 

 

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI, no uso das            
atribuições que lhe conferem o art. 11, § 1º da Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, bem                    
como na Portaria nº 2.121, de 10 de dezembro de 2019, do Ministério da Educação – MEC,                 
conforme disposto na Portaria n.º 001/2020/UFJ, de 14/01/2020 e tendo em vista o que              
consta do Processo nº 23070.046048/2019-54, RESOLVE: 

I - Designar os servidores Carlos Portilho Assis Cabral, Matrícula SIAPE nº 2982024 ,              
lotado(a) no PROAD/DGC/UFJ, como gestor e Ricardo Porto Simões Mathias, Matrícula           
SIAPE nº 1569111, lotado(a) no SEINFRA/UFJ, como fiscal técnico do Contrato n°            
762/2019, Dispensa de Licitação 396/2019, sobre serviços de Vigia Emergencial da UFJ 

II - Conforme Art. 67 da Lei 8666/93, o Gestor de Ata de Registro de Preços/Contratos é o                  
agente que exerce as competências como representante legal da Administração Pública, ou            



seja, a autoridade competente, que tem entre outras atribuições, desempenhar atividades           
inerentes à administração da ata/contrato, informar a administração sobre os vícios,           
irregularidades ou baixa qualidade do objeto contratado, sugerir sanções administrativas,          
aplicação de penalidades, rescisão contratual, dentre outras.Já o Fiscal de Atas de Registro             
de Preços/Contratos tem a função operacional de acompanhar e fiscalizar a execução da             
ata/contrato, auxiliando o gestor quanto aos aspectos administrativos da ata/contrato,          
relatando os fatos à autoridade competente; acompanhar in loco a execução do objeto,             
anotar as ocorrências em registro próprio no caso, um livro de ocorrência; e determinar a               
regularização de faltas ou defeitos observados. 

 

PORTARIA N.º 262/2020, DE 13 DE ABRIL DE 2020. 

 

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI, no uso das            
atribuições que lhe conferem o art. 11, § 1º da Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, bem                    
como na Portaria nº 2.121, de 10 de dezembro de 2019, do Ministério da Educação – MEC,                 
conforme disposto na Portaria n.º 001/2020/UFJ, de 14/01/2020 e tendo em vista o disposto              
na Lei n.º 11.794, de 08/10/2008 e Resolução Normativa n.º 01, de 09/07/2010do Conselho              
Nacional de Controle de Experimentação Animal - CONSEA, e o que consta do Processo nº               
23070.016072/2020-01, RESOLVE: 

Art. 1º – Criar a Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de                
Jatai/UFJ, encarregada de supervisionar as atividades de ensino ou pesquisa científica           
que criem ou utilizem animais, competindo-lhe o que dispõe a legislação pertinente. 

Art. 2º – Instituir o Regimento da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade                
Federal de Jataí – CEUA/UFJ. 

PORTARIA N.º 263/2020, DE 13 DE ABRIL DE 2020. 

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI, no uso das            

atribuições que lhe conferem o art. 11, § 1º da Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, bem                    

como na Portaria nº 2.121, de 10 de dezembro de 2019, do Ministério da Educação – MEC,                 

conforme disposto na Portaria n.º 001/2020/UFJ, de 14/01/2020 e tendo em vista o que              

consta do Processo nº 23070.016072/2020-01, RESOLVE: 



I - Designar a Prof.ª Mirian Machado Mendes, Matrícula SIAPE: 1880705, Coordenadora            

da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Jataí, lotada na               

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas/UFJ; Prof. Silvio Luiz de Oliveira,           

Matrícula SIAPE: 1540889, Vice-Coordenador da Comissão de Ética no Uso de Animais da             

Universidade Federal de Jataí, lotado na Unidade Acadêmica Especial de Ciências           

Biológicas/UFJ; Prof. Daniel Bartoli de Sousa, Matrícula SIAPE: 2945727, lotado na           

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas/UFJ; Prof. Doughlas Regalin,         

Matrícula SIAPE: 2263807, lotado na Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias/UFJ; Prof.           

Edgar Alain Collao Saenz, Matrícula SIAPE: 1551299, lotado na Unidade Acadêmica de            

Ciências Agrárias/UFJ; Prof.ª Luciana Silva Rocha Contim, Matrícula SIAPE: 2131300,          

lotada na Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas/UFJ; Prof.ª Mariana Bodini           

Angeloni, Matrícula SIAPE: 198124, lotada na Unidade Acadêmica de Ciências da           

Saúde/UFJ; Prof.ª Mônica Rodrigues Ferreira Machado, Matrícula SIAPE: 2732501,         

lotada na Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas/UFJ; Técnica de          

Laboratório Patrícia Rosa de Assis, Matrícula SIAPE: 1656210, lotada na Unidade           

Acadêmica de Ciências Agrárias/UFJ; Prof.ª Sandra Maria Alkmim Oliveira, Matrícula          

SIAPE: 1581750, lotada na Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde/UFJ, Membros           

titulares, carga horária 150h/ano. Prof. André Amaral Bravin, Matrícula SIAPE: 1624831,           

lotado na Unidade Acadêmica de Ciências Humanas e Letras/UFJ; Prof.ª Ana Paula da             

Silva Perez, Matrícula SIAPE: 2209247, lotada na Unidade Acadêmica de Ciências da            

Saúde/UFJ; Prof. Dirceu Guilherme de Souza Ramos, Matrícula SIAPE: 2257642, lotado           

na Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias/UFJ; Prof. Klaus Casaro Saturnino,          

Matrícula SIAPE: 1035828, lotado na Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias/UFJ;          

Técnica de Laboratório Lucielle Januário de Oliveira, Matrícula SIAPE: 1771866, lotada           

na Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas/UFJ; Prof. Marcos Lazaro Moreli,           

Matrícula SIAPE: 1715800, lotado na Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde/UFJ; Prof.            

Rafael Menezes da Costa, Matrícula SIAPE: 3028736, lotado na Unidade Acadêmica de            

Ciências da Saúde/UFJ, Membros Suplentes, para comporem a Comissão de Ética no Uso             

de Animais da Universidade Federal de Jataí, no período de 09/04/2020 a 09/04/2022. 



II - A carga horária da Coordenação e Vice Coordenação será de 200 h/ano, sendo os                

demais membros com 150h/ano. 

PORTARIA N.º 264/2020, DE 13 DE ABRIL DE 2020. 

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI, no uso das            

atribuições que lhe conferem o art. 11, § 1º da Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, bem                    

como na Portaria nº 2.121, de 10 de dezembro de 2019, do Ministério da Educação – MEC,                 

conforme disposto na Portaria n.º 001/2020/UFJ, de 14/01/2020 e tendo em vista o que              

consta do Processo nº 23070.016072/2020-01, RESOLVE: 

I - Designar KATARINNE LIMA MORAES, matrícula 3065067, professora do magistério           

superior, lotada na Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde (Presidente); DÉBORA           

MARA APARECIDA FERREIRA LIMA, matrícula 2333980, Enfermeiro/Área, lotada na         

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Vice-presidente); ALLISON GUSTAVO BRAZ,         

matrícula 1808429, professor do magistério superior, lotado na Unidade Acadêmica de           

Ciências da Saúde; AMILCAR VIDICA BARCELOS, matrícula 0548016, professor do          

magistério superior, lotado na Unidade Acadêmica de Ciências Humanas e Letras;           

AURÉLIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA SOUZA, matrícula 1749367, Psicólogo/Área,        

lotada na Pró-Reitoria de Assistência Estudantil; DOUGLAS SILVA MACHADO,         

matrícula 2105015, professor do magistério superior, lotado na Unidade Acadêmica de           

Ciências Exatas; EVELLIN PEREIRA DOURADO, matrícula 2264162, Fisioterapeuta,        

lotada na Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde e JOANA DARC MOREIRA ALVES,             

matrícula 2878035, Pedagogo/Área, lotada na Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, para          

comporem a Comissão Interna de Saúde e Segurança do Servidor Público da Universidade             

Federal de Jataí – CISSP/UFJ, no período de 09/04/2020 a 09/04/2022. 

PORTARIA N.º 265/2020, DE 13 DE ABRIL DE 2020. 

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI, no uso das            

atribuições que lhe conferem o art. 11, § 1º da Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, bem                    

como na Portaria nº 2.121, de 10 de dezembro de 2019, do Ministério da Educação – MEC,                 



conforme disposto na Portaria n.º 001/2020/UFJ, de 14/01/2020 e tendo em vista o que              

consta do Processo nº 23070.016058/2020-07, RESOLVE: 

I - Designar a PROFA. KATARINNE LIMA MORAES, Matrícula nº          

3065067/SIAPE, Professora Adjunta/UA de Ciências da Saúde, ao encargo de          

Coordenadora do Departamento de Atenção à Saúde do Servidor - DASS, no período             

de 08/04/2020 a 18 de outubro de 2023. 

PORTARIA Nº 269, DE 13 DE ABRIL DE 2020 - GABINETE DA REITORIA/UFJ 

 

Dispõe sobre a antecipação da colação de grau para         
os discentes dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia       
e Medicina da UFJ, permitindo a atuação nas ações         
de combate à pandemia do novo coronavírus -        
Covid-19. 

 

O Magnífico Reitor pro tempore, Prof. Dr. AMÉRICO NUNES DA SILVEIRA NETO, da             

Universidade Federal de Jataí, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.635, de                

20 de março de 2018, e a Portaria nº 2.121, de 10 de dezembro de 2019, do Ministério da                   

Educação (MEC), tendo em vista o que consta no Processo nº 23070.016279/2020-77, e             

considerando: 

a) a Portaria nº 001/2020, de 14 de janeiro de 2020, do Gabinete da Reitoria da UFJ, que                   

mantém no âmbito da Universidade Federal de Goiás (UFG) os procedimentos acadêmicos            

e administrativos; 

 

b) o Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a Secretária de Educação Superior, do              

Ministério da Educação, e a Universidade Federal de Goiás (UFG), assinado em 26 de              

dezembro de 2018, o 1º Termo Aditivo, de 02 de dezembro de 2019, e 2º Termo Aditivo,                 



com vigência no período de 10 de fevereiro de 2020 a 10 de fevereiro de 2021; 

 

c) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das            

universidades prevista no art. 207, da Constituição Federal de 1988; 

 

d) o princípio da legalidade e moralidade, estandartes que regem os atos da Administração              

Pública; 

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

situação de pandemia no que se refere à contaminação pelo novo coronavírus, assim como              

de pedido para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia; 

 

f) a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais                

sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas de               

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de                

6 de fevereiro de 2020, especialmente, o art. 2º, parágrafo único, incisos I e II; 

g) a Portaria nº 383, de 9 de abril de 2020, do Ministério da Educação, que dispõe sobre a                   

antecipação da colação de grau dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e            

Fisioterapia, como ação de combate à pandemia do novo coronavírus - Covid-19; 

 

h) o pronunciamento da Procuradoria Federal/AGU/UFG, por meio do Parecer nº           

00399/2020/CONS/PFUFG/PGF/AGU, constante no processo SEI nº 23070.014314/2020-13,       

que manifesta pela possibilidade de acatamento do pleito dos discentes do curso de             

Medicina da UFJ, para a antecipação da colação de grau, com a consequente concessão de               

título/grau, nos termos exarados no Parecer, assim como dos discentes de Enfermagem e             



Fisioterapia, que poderão ter seus cursos abreviados em virtude da atual pandemia, desde             

que observadas as condições previstas no parágrafo único do art. 2º da Medida Provisória              

nº 934/2020; 

 

i) que a Resolução Cepec nº 1557R/2017, reeditada pelas Resoluções Cepec nº 1612/2018 e              

nº 1661/2019, e a Instrução Normativa nº 01/2018/Cepec, que tratam do procedimento da             

dispensa de componente curricular por extraordinário domínio de conteúdo, podendo          

abreviar a duração do curso de graduação, prevista no § 2º do art. 47 da Lei nº 9.394/1996                  

não contempla as situações de internato e estágio; 

 

j) a necessidade de regulamentar, em caráter excepcional e temporário, o procedimento de             

antecipação da colação de grau para os discentes dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e              

Medicina da UFJ, nos moldes previstos no art. 2º, parágrafo único, da Medida Provisória              

nº 934/2020, com a abreviação do tempo de duração dos referidos cursos; 

 

l) o atual contexto de excepcionalidade no Brasil e no mundo, em virtude das medidas de                

enfrentamento à contaminação pelo novo coronavírus, o aumento exponencial de casos e            

mortes em decorrência da pandemia, as recomendações do Ministério da Saúde, da            

Organização Mundial da Saúde e demais autoridades sanitárias e de saúde do país e a               

necessidade de profissionais, especialmente, enfermeiros, fisioterapeutas e médicos, que         

possam contribuir nas ações e estratégias ora implementadas pelos Governos, com vistas ao             

atendimento humanitário das pessoas, reduzindo a taxa de letalidade e contaminação, 

 

RESOLVE: 



 

Art. 1º Regulamentar, no âmbito da UFJ, em caráter excepcional, os procedimentos            

relativos à antecipação da colação de grau para os discentes regularmente matriculados no             

último período dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Medicina, nos termos da Medida             

Provisória nº 934/2020 e da Portaria nº 383, de 9 de abril de 2020, do Ministério da                 

Educação. 

 

Art. 2º A colação de grau antecipada visa, sobremaneira, permitir aos discentes dos cursos              

mencionados no artigo anterior a atuação nas ações e estratégias de combate à pandemia              

do novo coronavírus - Covid-19. 

 

Art. 3º São requisitos necessários para a solicitação da colação de grau antecipada de que               

trata esta Portaria: 

I - o discente deverá estar regularmente matriculado no último período do curso; 

II - cumprimento de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista para o                

período do internato médico ou do estágio curricular obrigatório, conforme previsto na            

matriz curricular e no Projeto Político Pedagógico do Curso; e 

III - todos os componentes curriculares do curso devem estar integralizados (100%), ou             

seja, núcleo comum, núcleo específico e núcleo livre, atividades complementares, entre           

outras, assim como a realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes            

(Enade), componente curricular obrigatório, conforme previsão do art. 5º, § 5º, da Lei nº              

10.861, de 14 de abril de 2004. 

 



Art. 4º O processo de colação de grau antecipada será instaurado mediante o             

preenchimento do requerimento via peticionamento eletrônico no Sistema Eletrônico de          

Informações (SEI). O processo que deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

I - Preenchimento do formulário, disponível no SEI, com a seguinte denominação:            

“Antecipação de Conclusão de Curso (MP 934/20)”. 

II - histórico acadêmico. 

 

Art. 5º Compete à Coordenação do Centro de Gestão Acadêmica (CGA) da UFJ conferir os               

documentos anexados, verificar se os critérios estabelecidos nos incisos I e III do art. 3º               

foram atendidos e encaminhar à Coordenação de Estágios do curso correspondente para as             

providências necessárias. 

 

Art. 6º Cabe à Coordenação de Estágios do curso correspondente verificar e atestar o              

cumprimento da carga horária exigida no art. 2º, parágrafo único, incisos I e II, da Medida                

Provisória nº 934/2020, e no art. 3º, inciso II desta Portaria, e retornar o processo ao                

CGA/UFJ. 

 

Art. 7º Compete ao CGA/UFJ autorizar a disponibilização dos diplomas e históricos            

acadêmicos aos estudantes, que tiveram sua solicitação aprovada, a partir do           

preenchimento dos requisitos acima elencados. 

 

Art. 8º O CGA/UFJ providenciará os procedimentos para realização da colação de grau             

antecipada, no prazo de três dias úteis, contados a partir do recebimento do processo. 



 

Art. 9º Para a colação de grau antecipada, a UFJ adotará o procedimento de outorga de                

grau, em nível administrativo, nos termos preconizados em ato administrativo da Reitoria            

pro tempore, a ser publicado para esse fim. 

 

Art. 10 A expedição do diploma seguirá os atos normativos vigentes que regulamentam o              

ato no âmbito administrativo ou outros que forem publicados para esse fim. 

 

Art. 11 Os casos omissos ou controversos serão dirimidos pela Coordenação do CGA e              

Reitoria da UFJ. 

 

Art. 12 A vigência desta Portaria subordina-se ao período de emergência de saúde pública              

de importância nacional decorrente do novo coronavírus (Covid-19) e poderá ser alterada a             

qualquer momento, em razão de novos atos regulamentadores. 

 

Art. 13 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

PORTARIA Nº 270, DE 13 DE ABRIL DE 2020 - GABINETE DA REITORIA/UFJ 

 

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

 



O Magnífico Reitor pro tempore, Prof. Dr. AMÉRICO NUNES DA SILVEIRA NETO, da             

Universidade Federal de Jataí, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.635, de                

20 de março de 2018, e a Portaria nº 2.121, de 10 de dezembro de 2019, do Ministério da                   

Educação (MEC), tendo em vista o que consta no Processo nº 23070.016279/2020-77, e             

considerando: 

 

a) a Portaria nº 001/2020, de 14 de janeiro de 2020, do Gabinete da Reitoria da UFJ, que                  

mantém no âmbito da Universidade Federal de Goiás (UFG) os procedimentos acadêmicos            

e administrativos; 

 

b) o Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a Secretária de Educação Superior, do              

Ministério da Educação, e a Universidade Federal de Goiás (UFG), assinado em 26 de              

dezembro de 2018, o 1º Termo Aditivo, de 02 de dezembro de 2019, e 2º Termo Aditivo,                 

com vigência no período de 10 de fevereiro de 2020 a 10 de fevereiro de 2021; 

 

c) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das            

universidades prevista no art. 207, da Constituição Federal de 1988; 

 

d) o princípio da legalidade e moralidade, estandartes que regem os atos da Administração              

Pública; 

 

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

situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem como o pedido               



para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia; 

 

f) a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais                

sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas de               

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de                

6 de fevereiro de 2020, especialmente, o art. 2º, parágrafo único, incisos I e II; 

 

g) a Portaria nº 383, de 9 de abril de 2020, do Ministério da Educação, que dispõe sobre a                   

antecipação da colação de grau dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e            

Fisioterapia, como ação de combate à pandemia do novo coronavírus - Covid-19; 

 

h) 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; 

 

i) a necessidade de realizar a 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 Jataí, como uma medida de prevenção,             

controle e contenção dos riscos, danos e agravos à saúde pública, evitando a disseminação              

da Covid-19; e 

 

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



condição de formandos dos cursos de graduação da UFJ, que não participaram das             

solenidades de colação de grau oficial, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, aos formandos dos cursos de               

graduação da Universidade Federal de Jataí, referentes aos processos de colação de grau             

especial, em virtude da ausência nas cerimônias oficiais de colação de grau, realizadas             

conforme o calendário de colações da UFJ. 

Parágrafo único. Aplicam-se as disposições do caput do artigo aos formandos que            

integralizaram no segundo semestre letivo de 2019 e para aqueles que integralizarem            

durante o período de suspensão das atividades do calendário acadêmico da UFJ, em função              

da emergência na saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus           

(Covid-19). 

 

Art. 2º Conferir a outorga de grau, em nível administrativo, aos discentes matriculados no              

último período dos cursos de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia, desde que cumpridos            

os requisitos legais especificados na Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, na                

Portaria nº 383, de 9 de abril de 2020, do Ministério da Educação, e na Portaria nº 269, de                   

13 de abril de 2020, da UFJ. 

 

Art. 3º Compete ao Centro de Gestão Acadêmica (CGA) da Universidade Federal de Jataí              

a gestão dos processos acadêmicos de colação de grau especial e da antecipação da colação               

de grau dos cursos de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia, nos termos descritos no artigo              



anterior. 

 

Art. 4º Os procedimentos necessários para a colação de grau especial encontram-se            

previstos nos arts. 15 e 16, da Resolução Cepec nº 1401/2016, da Universidade Federal de               

Goiás, que deverão ser observados para o ato na UFJ. 

 

Art. 5º Os procedimentos necessários para a antecipação da colação de grau dos discentes              

dos cursos de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia, em virtude de mandamento legal,            

como ação para combater a pandemia do coronavírus (Covid-19), encontram-se previstos           

na Portaria nº 269, de 13 de abril de 2020, da UFJ. 

 

Art. 6º Os processos administrativos serão autuados no Sistema Eletrônico de Informação            

(SEI), mediante o requerimento do discente interessado, por meio do preenchimento do            

formulário, disponível no SEI, com a seguinte denominação: “Antecipação de Conclusão de            

Curso (MP 934/20)”. 

 

Art. 7º A expedição do diploma seguirá os atos normativos vigentes que regulamentam o              

ato no âmbito administrativo ou outros que forem publicados para esse fim. 

 

Art. 8º Os casos omissos ou controversos serão dirimidos pela Coordenação do CGA e pela               

Reitoria da UFJ. 

 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e possui vigência, no que se                  



refere à antecipação da colação de grau, enquanto durar o período de emergência de saúde               

pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) e poderá ser           

alterada a qualquer momento, em razão de novos atos regulamentadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


