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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Reitoria 

Comitê de Monitoramento ao COVID-19 no âmbito da UFU
Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 

Telefone: (34) 3291-8936/8937 - comitecovid19@ufu.br 
  

OFÍCIO Nº 186/2021/CMCOVID19/REITO-UFU

Uberlândia, 23 de dezembro de 2021.

Senhores (as) Diretores (as);
Unidades Acadêmicas;
Unidades Administra�vas;
Unidades Especiais

 

Assunto: Solicitação de cartazes COVID 19 UFU:

 

Em nome do Comitê de Monitoramento à COVID 19 UFU, informo que os cartazes
referentes aos trabalhos de prevenção à COVID 19, estão disponíveis. Com o obje�vo de organizar e saber
a quan�dade de material a ser enviado, encaminhamos um formulário a ser preenchido pelo
representante da Unidade.

Quanto a quan�dade de material a ser enviado para cada Unidade, solicito que
considerem espaços comuns das Unidades, banheiros, setores de atendimento, laboratórios, sinalização,
uso de máscaras, álcool gel, lavagem das mãos, etc. Para saber quais são os cartazes disponíveis, além de
constar do formulário, favor acessar Site do Comitê COVID-19.

O preenchimento do formulário deverá ser feito até dia 07/01/2022 e após esta data a
Universidade fará a entrega do material para todas as Unidades.

Qualquer solicitação sobre cartazes da COVID 19, favor u�lizar este processo SEI:
23117.088612/2021-47.

Formulário  a ser preenchido pela Unidade: Formulário a ser preenchido. 

 

Atenciosamente

 

Armindo Quillici Neto
Comitê de Monitoramento à COVID 19 UFU

Portaria R. N. 97/2021

Documento assinado eletronicamente por Armindo Quillici Neto, Presidente, em 23/12/2021, às
09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3277422 e
o código CRC F5641D9A.

https://ufu.br/comitecovid19/documentos
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__cKotmlUQTEwMjMwV0VTVTVWT1ZTSFUyME1VNjY4Ti4u
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23117.088612/2021-47 SEI nº 3277422


