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Assunto: Orientações para casos positivos de COVID-19 em atividades de ensino

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.030739/2022-31.

Prezados(as) Senhores(as), com o obje�vo de dirimir dúvidas acerca dos procedimentos a
serem adotados, em casos posi�vos de COVID-19, nas a�vidades de ensino da Graduação e da Educação
Básica, a Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD/UFG) apresenta-lhes as seguintes orientações: 

 

Em caso de professor testar posi�vo para COVID-19, as aulas poderão ser canceladas, enquanto durar o
período de afastamento previsto no atestado médico, desde que seja possível realizar, dentro do
calendário universitário, reposição das aulas não ministradas, consoante ao estabelecido na RESOLUÇÃO
CONSUNI 141, de 13/05/2022.

Em caso de estudante testar posi�vo para a COVID-19, deverá enviar e-mail com o formulário da
no�ficação de casos, disponível no site da retomada.ufg e o resultado do exame laboratorial, para os
respec�vos responsáveis, conforme sua categoria:

●  Se estudante de graduação, encaminhar para a coordenação de curso, que deverá enviar aos
professores das disciplinas que o estudante es�ver matriculado;

●  Se estudante da educação básica – CEPAE, encaminhar para a direção e o respec�vo coordenador da
etapa.

Para esses casos, deverão ser aplicados exercícios domiciliares, nos moldes de tratamento excepcional,
previsto no RGCG (RESOLUÇÃO CEPEC 1557R 2017), enquanto durar o período de afastamento. Caso a
disciplina seja de natureza prá�ca, a a�vidade precisará ser reposta presencialmente, dentro dos prazos
previstos no calendário universitário.   

Sem mais para o momento, a Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD/UFG) agradece pela oportunidade de
diálogo e se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

 
Atenciosamente, 
 

Israel Elias Trindade
Pró-Reitor de Graduação

 
Heliny Carneiro Cunha Neves

Pró-reitora Adjunta de Graduação e Coordenadora do GT de Saúde

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Israel Elias Trindade, Pró-Reitor, em 07/06/2022, às 18:33,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

https://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm&source=gmail-html&ust=1654777459972000&usg=AOvVaw2EAKsSH_V4ZaE747PAItzE


logotipo
Documento assinado eletronicamente por Heliny Carneiro Cunha Neves, Pró-Reitora Adjunta, em
07/06/2022, às 18:36, 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 2963535 e o código CRC 0C4E1EF1.
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