M inist ério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Câmara de Ensino de Graduação

DECISÃO AD REFERENDUM - CEG Nº 002, DE 13 DE JANEIRO DE 2021

O PRÓ-REITOR DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO AM AZONAS, usando de suas at ribuições est at ut árias,
CONSIDERANDO o que dispõe o art igo 39, inciso I do Regiment o
Geral da Universidade Federal do Amazonas;
CONSIDERANDO o Decret o nº 43.269, de 04 de janeiro de 2021,
que dispõe sobre o cumpriment o da decisão liminar, concedida nos aut os do
Processo nº 0600056-61- 2021.8.04.0001, e dá out ras providências;
CONSIDERANDO o Decret o nº 5001, de 4 de janeiro de 2021, que
declara sit uação anormal, caract erizada como emergencial, no M unicípio de
M anaus, e dá out ras providências;
CONSIDERANDO o Decret o nº 43.277, de 12 de janeiro de 2021 que
ALTERA, na forma que específica, o Decret o n nº 43.234, de 23 de dezembro de
2020, que “DISPÕE sobre medidas para enfrent ament o da emergência de saúde
pública de import ância int ernacional, decorrent e do novo coronavírus”;
CONSIDERANDO a DECISÃO AD REFERENDUM - GR Nº 08, de 30
de dezembro de 2020, que suspende as at ividades referent es aos est ágios
presenciais curriculares, at é que a sit uação volt e a pat amares de risco que
permit am a execução dessas at ividades, com as mínimas repercussões
possíveis, em consonância com o Plano de Biossegurança da Universidade
Federal do Amazonas.
CONSIDERANDO a Recomendação de Rest rição M áxima de
At ividades Presenciais nas dependências da UFAM do Comit ê Int erno de
Enfrent ament o do Surt o Epidemiológico de Coronavírus, por meio do Ofício nº
001/2021/COVID19/UFAM , de 11 de janeiro de 2021, acat ada pelo M agnífico
Reit or da UFAM , por meio do Despacho, 12 de janeiro de 2021.
DECIDE, ad referendum, da Câmara de Ensino de Graduação do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Ext ensão da Universidade Federal do Amazonas
(CEG/CONSEPE/UFAM ):
I - SUSPENDER as at ividades referent es aos est ágios não
obrigat órios presenciais, at é que a sit uação volt e a pat amares de risco que
permit am a execução dessas at ividades, com as mínimas repercussões
possíveis, em consonância com o Plano de Biossegurança da Universidade
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possíveis, em consonância com o Plano de Biossegurança da Universidade
Federal do Amazonas e de acordo com a sit uação epidemiológica do Est ado do
Amazonas.
II
- AUTORIZAR, em carát er excepcional e emergencial, a
realização dos est ágios não obrigat órios de forma remot a (home office), desde
que ofert ado pela concedent e de forma oficial.
III - DETERMINAR que a comprovação da ofert a oficial do est ágio
não obrigat ório de forma remot a (home office) seja realizada pelo discent e
int eressado no at o da solicit ação de assinat ura do Termo de Est ágio Não
Obrigat ório.
IV - DETERMINAR ao Depart ament o de Programas Acadêmicos
(DPA/PROEG) que t ome as devidas providências para o cumpriment o dest a
decisão.
V
- REVOGAR a Decisão ad
001/2021, de 08 de janeiro de 2021.

referendum

– CEG/CONSEPE

VI
- SUBMETER a present e decisão à Câmara de Ensino de
Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Ext ensão da Universidade Federal
do Amazonas (CEG/CONSEPE/UFAM ), para fins de homologação, observado o
que dispõe a segunda part e do inciso XV, do Est at ut o da Universidade Federal
do Amazonas.

Documento assinado eletronicamente por David Lopes Neto, Presidente,
em 13/01/2021, às 14:52, conforme horário oficial de Manaus, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0418630 e o código CRC 126418AE.
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