




 

Na oportunidade, informamos que as especificidades e orientações complementares
serão abordadas em nota técnica a ser emitida pela Pró-Reitoria de Graduação nos próximos dias.

 

Gabinete do Reitor da Universidade Estadual de Goiás, 13 de outubro de 2020.

 

 

Prof. Dr. Valter Gomes Campos
Reitor da Universidade Estadual de Goiás
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1. a Nota Técnica n. 11/2020 - GAB, da Secretaria de Estado da Saúde, que recomenda a manutenção
da suspensão das aulas presenciais até 31 de agosto de 2020 ou até nova recomendação do Centro
de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo coronavírus;

2. o Decreto n. 9.711, de 10 de setembro de 2020, que prorroga os prazos de que  tratam os Decretos
n. 9.634, de 13 de março de 2020, e n. 9.653, de 19 de abril de 2020, reiterando, pelo prazo de 120
(cento e vinte) dias, a situação de emergência na saúde pública no  Estado  de Goiás,  em  razão da
disseminação do novo coronavírus,

3. a Resolução CEE/CP n. 13/2020, que dispõe sobre o regime especial de aulas não presenciais no
âmbito do Sistema Educativo  do Estado de Goiás como medida preventiva  à disseminação da
Covid-19 e que determina que o regime especial de aulas não presenciais e/ou  presenciais
realizadas por meio de tecnologias, normatizado pela Resolução CEE/CP n. 02/2020, seja 
estabelecido  até o dia 31  de agosto de 2020;

4. a Resolução CEE/CP n. 14, de 7 de agosto de 2020, que estabelece normas para a oferta do
Regime Especial de Aulas não Presenciais (REANP) no Sistema Estadual de Educação Superior
no semestre letivo 2020/2.

5. a Nota Técnica n. 13/2020 - GAB, da Secretaria de Estado da Saúde, que recomenda a manutenção
da suspensão das aulas presenciais até dia 30 de setembro de 2020, ou até o alcance dos indicadores
pactuados ou nova recomendação do Comitê de Operações Estratégicas (COE), e que recomenda
também a retomada das atividades de práticas em clínicas escolas e em laboratórios de práticas de
qualquer curso, desde que sejam observados os protocolos de biossegurança para retorno das
atividades presenciais nas instituições de ensino do Estado de Goiás já apresentados e aprovados
pelo COE;

6. a Instrução Normativa n. 80/2020 (SEI n. 000012270847), que estabelece o Plano Emergencial de
Ensino e Aprendizagem (PEEA) para os cursos de graduação da UEG;

7. a Portaria n. 648/2020 – UEG (SEI n. 000012334860), a Portaria n. 678/2020 – UEG (SEI n.
000012440038), Portaria n. 718/2020 – UEG (SEI n. 000012698636), a Portaria n. 730/2020 –
UEG (SEI n. 000012784607), a Portaria n. 832/2020 – UEG (SEI n. 000013373708), a Portaria n.
909/2020 – UEG (SEI n. 000013956935), a Portaria n. 968/2020 – UEG (SEI n. 000014424324),
entre outras, que prorrogam os efeitos das medidas estabelecidas como prevenção à disseminação
do novo Coronavírus (Covid-19) e que dispõem sobre a prorrogação da Instrução Normativa n.
80/2020;

8. a Nota Técnica n. 1/2020, da Pró-Reitoria de Graduação, que dispõe sobre o Plano Emergencial de
Ensino e Aprendizagem (PEEA) para os cursos de graduação da UEG;

9. a Nota Técnica n. 2/2020, da Pró-Reitoria de Graduação, que trata do retorno das atividades
acadêmicas referentes ao semestre letivo 2020/1 a partir de 17 de agosto de 2020 até o dia 31 de
outubro de 2020 para os cursos de graduação da UEG;

10. a Portaria n. 1.106/2020 - UEG (SEI n. 000015885742), que dispõe sobre a vigência da Instrução
Normativa n. 80/2020, que estabelece o Plano Emergencial de Ensino e Aprendizagem (PEEA).
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