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PORTARIA SEI Nº 1, DE 07 DE JANEIRO DE 2022

Re�fica a PORTARIA SEI Nº 35, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021.
 

Em virtude do aumento exponencial de casos de Covid-19 e Influenza que assola todo o Estado de Goiás e
Goiânia, a Pró-reitoria de Assuntos Estudan�s, na tenta�va de proteger os moradores, moradoras e servidores
terceirizados, resolve:

 

ONDE SE LÊ:

 

Art. 4º Será autorizada a entrada de visitantes somente a par�r do dia 06 de dezembro de 2021, desde que
estes estejam vacinados e imunizados contra a COVID-19, com as duas doses ou dose única.

Parágrafo 1º Não será permi�do, em hipótese alguma, que o/a visitante pernoite nas dependências da CEU.

Parágrafo 2º O/a responsável pelo/a visitante deverá enviar, com três dias úteis de antecedência, para
dae.prae@ufg.br o comprovante de vacinação da pessoa que irá adentrar a CEU sob sua responsabilidade.

Parágrafo 3º A DAE responderá o e-mail com o parecer sobre a entrada do/a visitante, com cópia para a
Secretaria de Segurança e Promoção de Direitos Humanos da UFG, para fins de conhecimento e
acompanhamento.

 

LEIA SE:

 

Art. 4º A entrada de visitantes nas CEUs da UFG está terminantemente proibida até que o quadro
epidemiológico para Covid-19 e Influenza retorne a padrões mais seguros.

Parágrafo Único: se algum morador/a desrespeitar as regras estabelecidas quanto a entrada de visitantes, a
PRAE deve ser comunicada imediatamente pela coordenação ou qualquer morador das CEUs, por meio do e-
mail: dae.prae@ufg.br, para que se abra imediatamente o processo de desligamento do estudante responsável
pelo descumprimento dessa medida.

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Cris�na Silva Rebelo, Pró-Reitora Adjunta, em 11/01/2022,
às 19:11, 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 2615880 e o código CRC 4436A175.

Referência: Processo nº 23070.013478/2020-23 SEI nº 2615880

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

