
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PARA RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS DURANTE 
VIGÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19 - DISCENTES 

Eu, ___________________________________________________________, CPF n°____.____.____-___,  

 

matrícula UFMG no________________, mediante este instrumento, DECLARO: 

 
1- Declaro ter ciência das medidas preventivas de comportamento e proteção física para realização de 
atividades  presenciais  em  espaços  físicos  do ICA  UFMG  na  vigência  de Pandemia  pela  Covid-19  e me 
comprometo a cumprir o Protocolo de Biossegurança da UFMG2, 3.  
2-  Declaro,  a  fim  de  mitigar  os  riscos  de  transmissão  do  vírus,  me  responsabilizar  pela  adoção  das 
seguintes  medidas:  (1)  lavar  as  mãos  com  água  e  sabão  ou  utilizar  solução  de  álcool  em  gel  70%, 
disponibilizado  pela  UFMG,  constantemente;  (2)  manter  o  distanciamento  de  1,5  metro  das  outras 
pessoas; (3) evitar aglomerações; (4) utilizar equipamentos de proteção individual, em especial a máscara 
facial adequada ao ambiente; (5) não tocar a face com as mãos; (6) realizar desinfecção de materiais e 
equipamentos com álcool 70%; (7) manter os ambientes bem ventilados; (8) evitar contato físico como 
apertos de mãos e abraços.  

3- Declaro ter recebido  informações sobre as  medidas  de proteção necessárias, sobre o uso de 
equipamentos de proteção individual e declaro que seguirei as recomendações do Protocolo de 
Biossegurança da UFMG, não retirando minha máscara, a não ser para me alimentar ou ingerir líquidos, 
mantendo o distanciamento de 1,5 metro. 

4- Declaro que caso apresente sintomas suspeitos para Covid 19 não comparecerei presencialmente ao 
campus do ICA, farei o preenchimento no site Monitora Covid para acompanhamento pelo Telecovid do 
HC-UFMG, procedendo às instruções recebidas, o que inclui o período de isolamento em domicílio, não 
frequentando os espaços do ICA UFMG. 

 

 

Assinatura: _________________________________________  

Nome Completo por extenso:  

 
 

Montes Claros, _______ de _________________________ de  2021 

 
2 Ver informações em: www.ufmg.br/coronavirus 

3 Protocolo de Biossegurança da UFMG disponível em: https://ufmg.br/storage/7/a/8/  
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