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PORTARIA PROAE Nº 31, DE 29 DE MARÇO DE 2022

  

Dispõe sobre as orientações e
recomendações para o retorno
dos(as) estudantes para as
atividades esportivas e centros
esportivos, em função
das retomadas das disciplinas
curriculares no formato 
presencial, no âmbito da
Assistência Estudantil da
Universidade Federal de
Uberlândia.

A PRÓ-REITORA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela
Portaria R Nº 63, de 04/01/2017, e,

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe
sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES);

CONSIDERANDO o Regimento Geral da UFU, que regulamenta a
organização e o funcionamento da Universidade Federal de Uberlândia - UFU, de
acordo com o disposto na legislação vigente e no Estatuto;

CONSIDERANDO o Protocolo de Biossegurança da Universidade Federal
de Uberlândia, elaborado pelo Comitê de Monitoramento à Covid-19/UFU vigente;

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO CONSUN Nº 30, de 07 de março de
2022, que dispõe sobre o formato da oferta dos componentes curriculares no
âmbito do Ensino da Graduação da Universidade Federal de Uberlândia para o
período letivo 2021/2;

CONSIDERANDO a Resolução CONSEX nº 03, de 14 de dezembro de
2021,  que cria o Regimento Interno do Centro Esportivo Universitário da
Universidade Federal de Uberlândia

CONSIDERANDO a Resolução CONSEX nº 06, de 25 de junho de 2021,
que dispõe sobre as normas que regulamentam a Assistência Estudantil em caráter
emergencial e excepcional no período de realização do ensino remoto, como medida
de enfrentamento à pandemia do COVID-19, na Universidade Federal de Uberlândia;

CONSIDERANDO a Portaria PROAE nº 10, de 21 de março de 2020, que 
dispõe sobre orientações, recomendações, determinações, estratégias e ações de
prevenção e enfrentamento à transmissão do COVID-19 no âmbito das atividades da
Assistência Estudantil da Universidade Federal de Uberlândia;

CONSIDERANDO o constante dos autos dos processos SEI UFU nº

Boletim de Serviço Eletrônico em
29/03/2022
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23117.020487/2020-97 (Comitê de Monitoramento da COVID-19) e
23117.021724/2020-37 (Ações da PROAE - COVID-19);

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº
23117.021724/2020-37,

 
R E S O L V E :
 
Art. 1º Definir as orientações e recomendações para o retorno

dos(as) estudantes às atividades esportivas e centros esportivos, em função das
retomadas das disciplinas curriculares no formato presencial, no âmbito da
Assistência Estudantil da Universidade Federal de Uberlândia. 

 

CAPÍTULO I

DAS ETAPAS DE RETORNO

 
Art. 2º O retorno dos(as) estudantes às atividades esportivas e Centros

Esportivos, ocorrerá de forma gradual em 3 (três) momentos descritos abaixo: 
I - Considerando a 3ª Etapa - Fase 2 do Protocolo de Biossegurança da

UFU: Programa-se a reabertura dos Centros Esportivos em modalidade individual
sem contato físico, com o retorno de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de
ocupação do espaço físico;

II - Considerando a 4ª Etapa - Fase 2 do Protocolo de Biossegurança da
UFU: Programa-se o retorno de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade de
ocupação dos Centros Esportivos para modalidades coletivas ou individuais e
Academias Universitárias; 

III - Considerando a 5ª Etapa - Fase 2 do Protocolo de Biossegurança da
UFU: Programa-se o retorno integral de todas as atividades esportivas nos Centros
Esportivos e Academias Universitárias com 100% (cem por cento) da capacidade de
ocupação. 

§ 1º A passagem de etapas deverá seguir as orientações previstas no
Protocolo de Biossegurança da UFU, assim como as recomendações das autoridades
sanitárias.

§ 2º A Divisão de Esporte e Lazer Universitário publicará no sítio da
PROAE o calendário esportivo dos eventos para cada Etapa após reestruturada e em
consonância com novo calendário acadêmico, conforme orientações da Pró-reitoria
de Assistência Estudantil.

 

CAPÍTULO II

DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O RETORNO À UTILIZAÇÃO DOS
CENTROS ESPORTIVOS E ACADEMIAS UNIVERSITÁRIAS

 
Art. 3º No início do próximo semestre letivo (2021-2), serão liberados os

agendamentos via telefone para a utilização integral dos Centros Esportivos e as
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inscrições para utilização das Academias Universitárias. 
 
Art. 4º A Divisão de Esporte e Lazer Universitário (DIESU) poderá realizar

a consulta formal nas coordenações dos cursos acadêmicos sobre a matrícula,
disciplinas presenciais obrigatórias e outras informações necessárias para compor a
lista de estudantes para cada etapa. 

 
Art. 5º Para a utilização dos Centros Esportivos e Academias

Universitárias, conforme previsto na Resolução CONSUN nº 17/2021, os (as)
estudantes deverão estar vacinados(as) contra a COVID-19 com esquema vacinal
completo. 

Parágrafo único. Casos excepcionais serão tratados isoladamente,
juntamente com a Divisão de Saúde (Disau) e a Pró-reitoria de Assistência Estudantil
(Proae). 

 
Art. 6º Para os eventos esportivos e projetos permanentes deverá ser

realizado um cadastro dos(as) estudantes com nome completo, matrícula e telefone
de contato, além de outras informações para composição da prestação de contas e a
entrega do comprovante vacinal completo à Divisão de Esporte e Lazer Universitário
(DIESU) ou a participação via editais específicos.

 

CAPÍTULO III

DAS MEDIDAS PROTETIVAS E RESTRITIVAS NOS CENTROS ESPORTIVOS
E ACADEMIAS UNIVERSITÁRIAS

 
Art. 7º O estudante deverá seguir as seguintes regras e medidas

protetivas:
I - Atender todas as indicações do Protocolo de Biossegurança da UFU,

Protocolo de Biossegurança da Proae e/ou específicos que deverá estabelecer o
número de participantes por horário ou local liberado para a prática de atividades
físicas, disponibilizado em autorização com listas de nomes dos responsáveis para
confirmação;

II - É obrigatório o uso adequado de máscara nos locais de circulação e
áreas coletivas enquanto durar a pandemia ou até que as organizações nacionais e
internacionais desconsiderem a obrigatoriedade do usa da mesma, exceto aos
praticantes diretos durante a realização da atividade física que exija intensidade
respiratória; 

III - Higienização, constante, das mãos com álcool em gel e/ou lavar com
água e sabão; 

IV - Respeitar intervalo mínimo de 10 minutos entre o término de um
horário e início do horário seguinte; 

V - Cada participante deve portar sua própria toalha e garrafa de água
com identificação, para evitar a troca ou o seu compartilhamento durante o
treinamento;

VI - Ser responsável pela higienização dos colchonetes, acessórios e
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equipamentos utilizados na atividade;
VII - Identificados casos da doença, adotar medidas urgentes de

isolamento ou internação, além da notificação formal para a equipe Diesu.
§ 1º As medidas protetivas buscam evitar novos surtos epidemiológicos

nas dependências dos Centros Esportivos e Academias Universitárias e deverão ser
seguidas rigidamente.

§ 2º Os (As) estudantes demandantes dos agendamentos dos horários
nos centros esportivos serão corresponsáveis pela fiscalização de cumprimento das
regras e medidas protetivas contidas nesta portaria para acesso aos locais de
todos(as) os (as) participantes. 

 
Art. 8º Serão proibidas, até novas recomendações do Comitê de

Monitoramento à Covid19 da UFU, as seguintes situações: 
I - Entrada de visitantes e/ou pessoas não autorizadas nos Centros

Esportivos e Academias Universitárias, com exceção de servidores e prestadores de
serviços em atividade de trabalho vinculados à UFU e autorizados pela gestão da
Diesu;

II - Utilização de espaços comuns como espaço de permanência de
pessoas.

Parágrafo único. Os espaços comuns serão utilizado apenas
para circulação de pessoas. 

 
Art. 9º Para a situação do inciso I, art. 2º, será disponibilizado em espaço

físico para higienização e manutenção, a depender de disponibilidade orçamentária da
PROAE, um kit contendo produtos composto por:

I - 1 vasilhame de álcool etílico líquido 70%; e
II - 1 vasilhame de álcool etílico gel 70%.
 
Art. 10. A UFU providenciará a instalação de dispensers de álcool em gel

na portaria, áreas de circulação e espaços com maior risco de contaminação. 
 

CAPÍTULO IV

DO MONITORAMENTO DE SINTOMAS E OUTRAS RECOMENDAÇÕES
SOBRE A COVID-19

 
Art. 11. Nas 3 (três) etapas de retorno será necessária autorização da

coordenação da Divisão de Esporte e Lazer Universitário para utilização dos espaços
físicos nos Centros Esportivos.

 
Art. 12. Estabelecer-se-á um monitoramento de sintomas e análise dos

casos para liberação de novas etapas, sendo obrigatório o preenchimento do
monitoramento por todos(as) estudantes.

Parágrafo único. Para o monitoramento da saúde será obrigatório o
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preenchimento de formulário eletrônico, disponibilizado pela Proae, enquanto
durarem as medidas restritivas. 

 
Art. 13. Quando identificado 2 (dois) ou mais casos confirmados de

Covid-19 entre os (as) estudantes autorizados(as), a coordenação da Divisão de
Esporte e Lazer Universitário notificará, imediatamente, o Sub-Comitê de Vigilância
Sanitária da UFU para averiguação e investigação dos casos. 

 
Art. 14. O (A) estudante infectado(a) não poderá recusar-se a responder

aos questionamentos realizados pela equipe técnica da Proae-Diesu e/ou ao Sub-
Comitê de Vigilância Sanitária da UFU.

 
Art. 15. Caso seja confirmada a situação de “surto”, os Centros

Esportivos e Academias Universitárias seguirão os protocolos recomendados pelos
órgãos competentes, podendo ser suspensos imediatamente suas atividades.

 

CAPÍTULO V

DAS PENALIDADES DISCIPLINARES

 

Art. 16. Qualquer estudante que descumprir as normativas desta
portaria e as medidas sanitárias previstas nesta portaria para o combate à pandemia
poderá sofrer as penalidades administrativas, conforme previsto no Regimento da
UFU e na Resolução Consex nº 03/2016.

 
Art. 17. O Regime Disciplinar no âmbito dos Centros Esportivos e

Academias Universitárias obedecerá ao previsto no Regimento Geral da UFU,
respeitado o contraditório e a ampla defesa e sem prejuízo das demais sanções. 

 
Art. 18. Os casos que envolverem penalidades disciplinares serão

encaminhados para a coordenação e/ou direção do curso acadêmico para ciência e
providências, caso necessárias. 

 

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
Art. 19. Casos omissos serão analisados pela Pró-reitoria de Assistência

Estudantil. 
 
Art. 20. Novas orientações e recomendações poderão ser indicadas pela

coordenação da Divisão de Esporte e Lazer Universitário e publicadas no sítio
eletrônico da Pró-reitoria de Assistência Estudantil assim como em suas redes
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sociais.
 
Art. 21. Na publicação desta portaria são revogadas as indicações

referentes aos artigos 11, 12 e 13 "SOBRE OS CENTROS ESPORTIVOS E EVENTOS"
da Portaria Proae nº 10/2020. 

 
Art. 22. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no

boletim de serviço eletrônico.
 
 

ELAINE SARAIVA CALDERARI
Pró-reitora de Assistência Estudantil

Portaria R nº 063/2017
 

Documento assinado eletronicamente por Elaine Saraiva Calderari, Pró-
Reitor(a), em 29/03/2022, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, 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://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3477555 e o código CRC 1BAF6E6D.

ANEXO A

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PARA RETORNO A
UTILIZAÇÃO DOS CENTROS ESPORTIVOS E ACADEMIAS UNIVERSITÁRIAS

 
Eu,
______________________________________________________________________________________,
matrícula nº __________________________, CPF ________________________,
telefone________________ regularmente matriculado (a) no curso de
________________________________________, comprometo-me a:
 
1) Respeitar e seguir todas as normas do Protocolo de Biossegurança definidas pela
Universidade Federal de Uberlândia, Pró-reitoria de Assistência Estudantil e Divisão de
Esporte e Lazer Universitário, estando ciente que caso haja descumprimento será
aplicado as normativas previstas no Regimento Interno da UFU.
2) Comunicar imediatamente qualquer sintoma e indicações médicas solicitadas pelas
equipes da UFU.
3) Não recusar a responder os questionamentos realizados  pelo Comitê de
Monitoramento à Covid-19 UFU.
 
Uberlândia, _____/_____/_________
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__________________________________
   Assinatura do(a) Estudante 

Referência: Processo nº 23117.021724/2020-37 SEI nº 3477555
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