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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITARIOS

 

 

PORTARIA Nº 001/2021 , DE 01 de Fevereiro de 2021

 

 

 

O PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE LAVRAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

 

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 n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19;

CONSIDERANDO as ações previstas pelo Ministério da Saúde para enfrentamento emergencial em saúde
pública em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE Nº 119, de 31 de agosto de 2020, que dispõe sobre a realização das
atividades letivas dos cursos presenciais de graduação referentes ao segundo semestre letivo de 2020;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE Nº 178, de 10 de dezembro de 2020, que altera dispositivos da
Resolução CEPE Nº 119, de 31 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO a decisão do Comitê Especial de Emergência da Universidade Federal de Lavras (CEE-
Covid 19-UFLA) e o Protocolo de Biossegurança e Conduta para retorno dos estudantes à Moradia
Estudantil da UFLA, aprovado pela Vigilância Sanitária de Lavras, MG.

RESOLVE:

 

Artigo 1º Autorizar o retorno gradual para a Moradia Estudantil dos estudantes que se enquadrarem nas
seguintes situações.

 

§ 1º Estudantes matriculados em componentes curriculares que serão ofertados de forma prática a partir
de fevereiro de 2021, conforme relação encaminhada pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD).

§ 2º Estudantes que deverão permanecer em Lavras para cumprir atividades específicas, consideradas
essenciais do ponto de vista institucional e que necessitam da presença dos estudantes na Universidade,
conforme aprovação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários (PRAEC), após consulta ao
Comitê Especial de Emergência da Universidade Federal de Lavras (CEE-Covid 19-UFLA).

 

Artigo 2º Determinar o encerramento da Bolsa Moradia Emergencial do Programa Emergencial Integrado
(PEI) em 28 de fevereiro de 2021 e autorizar, a partir de 01 de fevereiro de 2021, o retorno dos
estudantes contemplados com a referida bolsa para a Moradia Estudantil.

 

Artigo 3º Determinar que para o retorno para a Moradia Estudantil o estudante deverá cumprir o Protocolo
de Biossegurança e Conduta para Retorno dos Estudantes à Moradia Estudantil da UFLA.
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Artigo 4º Determinar como condição para retorno para a Moradia Estudantil que o estudante tenha ciência
e assine o Termo de Compromisso para Retorno à Moradia Estudantil, o qual concordará com as regras
estabelecidas no Protocolo de Biossegurança e Conduta para Retorno para a Moradia Estudantil.

 

Artigo 5º Estabelecer que o estudante que violar os termos estabelecidos no Protocolo a que se refere o
Artigo 3º perderá o direito à Moradia Estudantil.

 

Artigo 6º Informar que o retorno e a permissão de uso da Moradia Estudantil poderão ser suspensos a
qualquer momento pela PRAEC, dependendo da situação atual de circulação e contaminação do COVID 19
na Moradia Estudantil e da situação da pandemia no município de Lavras, após análise e decisão do CEE-
Covid 19-UFLA e após considerar que essas situações colocam em risco a segurança dos estudantes,
servidores e demais pessoas envolvidas.

 

Artigo 7º Determinar que a Coordenadoria de Moradia da PRAEC acompanhe o retorno dos estudantes
para a Moradia Estudantil e a implementação e execução do Protocolo de Biossegurança e Conduta para
Retorno para a Moradia Estudantil, bem como o estabelecido nesta Portaria.

Artigo 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
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