
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

ATO DECISÓRIO Nº 205 / 2021 - CONSUNI (11.00.06) 

Nº do Protocolo: 23006.020326/2021-31
Santo André-SP, 21 de outubro de 2021.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e,

CONSIDERANDO o Ato Decisório ConsUni nº 188, de 19 de novembro de
2020, que aprova o plano de retomada gradual das a�vidades presenciais na UFABC;

CONSIDERANDO o Ato Decisório ConsUni nº 204, de 21 de outubro de 2021,
que aprova a Atualização do plano de retomada gradual das a�vidades presenciais na
UFABC; e

CONSIDERANDO as deliberações ocorridas em sua II sessão extraordinária,
realizada em 15 e 19 de outubro de 2021,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a composição atualizada do Grupo Ampliado de Risco, nos
termos do Plano de retomada gradual das a�vidades presenciais na UFABC, anexo.

Parágrafo único. Às pessoas que compõem o Grupo Ampliado de Risco é
facultada a manutenção de a�vidades remotas durante as fases do Plano.

Art. 2º Este Ato Decisório entra em vigor na data de sua publicação no
Bole�m de Serviço da UFABC.

(Assinado digitalmente em 21/10/2021 17:51 ) 
DACIO ROBERTO MATHEUS 

PRESIDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular) 

CONSUNI (11.00.06) 
Matrícula: 2669171 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 205, ano:

2021, tipo: ATO DECISÓRIO, data de emissão: 21/10/2021 e o código de verificação:
1efbfe15c4
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ANEXO 
 

GRUPO AMPLIADO DE RISCO – ATUALIZADO EM 19/10/2021 
 

1. Pessoas com 60 anos ou mais; 
 
2. Pessoas de qualquer idade com comorbidade de base (doenças pré-existentes ou crônicas), 
tais como cardiovasculopatias (incluindo hipertensão arterial sistêmica), diabetes, DPOC 
(incluindo enfisema e asma), câncer, insuficiência renal crônica, obesidade (graus II ou III), 
nefropatias graves, doença renal crônica em estágio avançado (graus 3, 4 e 5), doenças 
hematológicas (incluindo anemia falciforme), distúrbios metabólicos (incluindo diabetes 
mellitus), transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem comprometer a função 
respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, 
paralisia cerebral, síndrome de Down, acidente vascular encefálico – AVE ou doenças 
neuromusculares), que apresentem: pneumopatias (incluindo bronquite obstrutiva crônica) e 
pacientes com tuberculose;       
 
3. Pessoas com imunodepressão provocada pelo tratamento de condições autoimunes;      
 
4. Gestantes, lactantes e/ou pessoas que possuam filhos menores de 4 anos de idade; 
 
5. Responsáveis por crianças em idade escolar que estejam com aulas em sistema remoto, em 
virtude de cumprimento de protocolo sanitário escolar (em caso de suspensão de aulas 
presenciais por suspeita ou confirmação de caso de Covid-19 no ambiente escolar ou por vias 
legais), enquanto vigorar a suspensão das atividades presenciais escolares.      
 
6. Pessoas que possuam filhos com idade até 12 anos, os quais possuam comorbidade; 
 
7. Pessoas que não possam ser vacinadas em função de condições médicas devidamente 
comprovadas; 
 
8. Pessoas que coabitam com pessoas dos grupos 1, 2, 3 e 4, as quais não possam ser vacinados 
contra a COVID-19 por motivos médicos; 
 
9. Servidores, discentes, trabalhadores terceirizados e estagiários com deficiência, ou com 
filho(s) com deficiência; 
 
10. Como parte dos protocolos de segurança, inclui-se nesta lista as pessoas responsáveis pelo 
cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por 
COVID-19, durante o período em que houver suspeita ou risco de transmissão. 
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