
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E RECURSOS HUMANOS - REGIONAL JATAÍ

OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2022/CODIRH-REJ/REJ/UFG

Processo nº 23070.044070/2021-84

Jataí, 14 de janeiro de 2022.

Prezados Diretores de Unidades Acadêmicas, Órgãos Administra�vos e Coordenadores de Curso

Assunto: NOTIFICAÇÃO DE SINTOMAS GRIPAIS EM DISCENTES

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23070.044070/2021-84.

Considerando o retorno das A�vidades Prá�cas Emergenciais na Universidade Federal de
Jataí, e o grada�vo aumento de casos de COVID-19 em função do avanço da variante Ômicron adjunto ao
surgimento de surtos de Influenza (H3N2), com o obje�vo de monitorar a�vamente os casos e o bem
estar  da  comunidade  acadêmica,  fica   estabelecido  a  no�ficação  obrigatória  de  casos  suspeitos  e  
confirmados de  COVID-19 entre discentes da  Universidade Federal de Jataí.  Orientamos que, em caso de
presença   de  sinais  e  sintomas  gripais  de  discentes,  a  Coordenação  do  Curso  deverá  preencher  a
No�ficação de Sintomas Gripais de Discentes  por este link: No�ficação de Sintomas Gripais-Discente.

O acompanhamento da no�ficação deverá ser feito também pela Unidade do Curso que
terá acesso a leitura da planilha. A comunicação dos casos e suspeitas de infecção por covid-19 à UFJ  é
fundamental  para  a  adoção  dos  protocolos  que  garantam  a  segurança  de  toda  a  comunidade
universitária, e vigilância de casos para acompanhamento e previsão de condutas.

Débora Mara Aparecida Ferreira Lima 
Coordenadora de Atenção, Promoção e  VigiLância á Saúde

Documento assinado eletronicamente por Débora Mara Aparecida Ferreira Lima, Enfermeiro, em
14/01/2022, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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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 2627100 e o código CRC 8987C715.
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