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PORTARIA SEI Nº 37, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a dispensação de Equipamento de
Proteção Individual para estudantes de baixa renda em função

das retomadas das disciplinas curriculares da graduação,
no formato híbrido e/ou presencial, no âmbito

da Assistência Estudan�l da Universidade Federal de Goiás.

 

A PRÓ-REITORA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições estatutária e regimental e 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudan�l (PNAES);

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo
novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, 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);

CONSIDERANDO a Instrução Norma�va No 109, de 29 de outubro de 2020, da Secretaria de Gestão de Desempenho de Pessoal/SED/ME do Ministério da Economia;

CONSIDERANDO o Protocolo de Biossegurança para retorno das a�vidades nas Ins�tuições Federais de Ensino, publicado pelo MEC, atualizado em maio de 2021;

CONSIDERANDO o Protocolo de Biossegurança para retorno das a�vidades presenciais, nas ins�tuições de Ensino do Estado de Goiás, atualizado em julho de 2021;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP 02, de 05 de agosto de 2021 que ins�tui as Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à presencialidade das a�vidades de ensino
e aprendizagem e para a regularização do calendário escolar;

CONSIDERANDO o Plano de Ampliação da Retomada Segura e Gradual das A�vidades Acadêmicas e Escolares Presenciais na UFG;

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO CONSUNI/UFG No 90, DE 1o de outubro de 2021 que dispõe sobre a ampliação segura e gradual das a�vidades escolares e acadêmicas presenciais da UFG, a par�r do
semestre de 2021/1;

CONSIDERANDO as recomendações do Grupo de Trabalho de Saúde da UFG (h�ps://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1322/o/Recomenda%C3%A7%C3%B5es_do_GT_Sa%C3%BAde_25-10-21.pdf).

 

RESOLVE

 

Art. 1º. Definir as regras para a dispensação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para estudantes de baixa renda.



Art. 2º. Serão atendidos estudantes regularmente matriculados em disciplinas consideradas híbridas e/ou presenciais no semestre de 2021.2 e com Cadastro Único da PRAE atualizado.

Art. 3º. Inicialmente serão atendidos/as os/as estudantes com renda abaixo de 0,5 salário mínimo, que sejam de curso de graduação e que estejam matriculados em disciplinas híbridas e/ou presenciais,
podendo ser estendido para outros de rendas superiores, que estejam dentro do perfil PNAES.

Art. 4º. Cabe à cada Unidade Acadêmica elaborar e anexar a este processo uma lista e enviar à PRAE, em formato planilha, contendo nomes, números de matrícula e CPFs dos estudantes matriculados em
disciplinas híbridas e/ou presenciais, impreterivelmente até o dia 20/12/2021, para que seja possível fazer o ranqueamento das prioridades a serem atendidas, no limite dos equipamentos
existentes, sempre com base nas informações con�das no Cadastro Único da PRAE. 

Art. 5º.  Para os estudantes indicados pelas Unidades Acadêmicas, a PRAE disponibilizará itens de proteção dentre:  Máscara N95; Máscara cirúrgica; Máscara de tecido; Avental e Protetor facial de acrílico.

Art. 6º.  A quan�dade de cada item por estudante será calculada conforme a demanda apresentada e a disponibilidade de material.

Art. 7º. A PRAE publicará o nome dos estudantes contemplados por Unidade Acadêmica até o dia 04/01/2022.

Art. 8º. A Unidade Acadêmica deverá re�rar os kits na sede da PRAE na Praça Universitária ou no Campus Samambaia até o dia 14/01/2022.

Art. 9º. É de inteira responsabilidade da Unidade Acadêmica a entrega dos kits aos seus estudantes contemplados.

Art. 10. Os kits não re�rados até o dia 14/01/2022 serão entregues para os estudantes com outra faixa de renda dentro do perfil PNAES.

Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s.

Art. 12. Esta portaria poderá ser revogada a qualquer momento a depender da disponibilidade de EPIs.

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

 

Documento assinado eletronicamente por Maisa Miralva Da Silva, Assistente Social, em 09/12/2021, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.

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 2524272 e
o código CRC 5EBEAAAA.
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