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PLANO PARA O RETORNO PRESENCIAL 

PROGRESSIVO E GRADUAL DOS SERVIDORES DO ICA/UFMG 

Versão 08.10.2021 
 
 
De acordo com o Plano de  Retorno para  as Atividades não Adaptáveis ao Trabalho 
Remoto  da  UFMG  a  Comissão  de  Biossegurança  do  Instituto  de  Ciências  Agrárias,  em 
consonância  com  a  Comissão  Central  de  Biossegurança  da  UFMG,  relaciona  abaixo 
recomendações gerais para que esse retorno aconteça de forma segura e protegida. 

 
Cumpre-nos  esclarecer  que  a  Comissão  de  Biossegurança  do  ICA  foi  instituída  pela 
Diretoria  do  ICA através  da  Portaria 3996/2020,    em  29  de  julho  de  2020,  e  está 
trabalhando em consonância com as deliberações da Universidade, com o Protocolo de 
Biossegurança da UFMG e em observação aos boletins epidemiológicos do município de 
Montes Claros, com o objetivo de identificar, promover e articular    as ações de 
enfrentamento da COVID-19 e de biossegurança no âmbito do ICA/UFMG. 

 
Em  atendimento  às  recomendações  do  protocolo  de  biossegurança  da  UFMG  e  as 
deliberações da Congregação do ICA/UFMG esta Comissão considera que o Instituto de 
Ciências Agrárias possui condições para dar início ao ensino hibrido e ao retorno gradual 
das atividades presenciais. Esse retorno depende da conscientização e colaboração de 
todos frente ao enfrentamento da COVID-19. 

 
 
Dentre os cuidados adicionais adotados pela Universidade nesse período específico da 
pandemia  (Fase  2),  foi  mantido  o  controle  de  acesso  determinando  ocupação  de  no 
máximo 40% da capacidade dos espaços priorizando as atividades de ensino que não se 
adaptam ao modo remoto, através da assinatura do Termo de Ciência e 
Responsabilidade,  adotado  para  toda  a  Comunidade  Acadêmica,  além  do  acesso  ao 
Monitora  COVID para todos os que necessitem acessar o Campus, e, principalmente, 
para aqueles que apresentem sintomas de COVID-19. Para essa fase, através do OFÍCIO 
CIRCULAR  Nº  11/2021/ICA-DIR-UFMG,  foram  convocados  os  servidores  que  estavam 
em trabalho remoto, através de escalas de revezamento. 
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Etapas para o retorno gradual previstas no Plano de Retorno para as Atividades não 
Adaptáveis ao Trabalho Remoto da UFMG 

 
Para o retorno gradual, foram definidas quatro etapas de evolução do retorno 
presencial,  de  0  a  3.  Cada  etapa  foi  definida  pela  proporção  máxima  de  pessoas 
(servidores/terceirizados/estudantes) que circulam na unidade simultaneamente, 
significando  um  teto  de  ocupação,  para  a  realização  de  atividades  não  adaptáveis  ao 
modo remoto. 

 
A  evolução  para uma  nova  etapa  deverá  ser autorizada pela  Reitoria,  a  partir da 
assessoria do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, e dependerá de: 

 
 Estabilização  e  melhoria  dos  indicadores  epidemiológicos  e  assistenciais  da 

cidade; 
 Adesão da comunidade da universidade às medidas comportamentais; 
 Monitoramento eficaz; 
 Ausência de surtos nas Unidades e na UFMG. 

 
Há  possibilidade  de  retorno  à  etapa  anterior,  em  caso  de  piora  e  agravamento  dos 
indicadores  epidemiológicos  e  assistenciais  da  cidade  e/ou  ocorrência  de  surtos na 
UFMG. 

 
A  previsão de  início  de  cada  etapa  será  revista  de  acordo  com a evolução dos 
indicadores. Para definição  das Etapas,  utilizou-se o critério de teto de ocupação de 
20%1 na Etapa 1 e 40%, na Etapa 2 (que é a Etapa que estamos iniciando). Esse critério 
se refere ao número de pessoas (servidores/terceirizados/estudantes) presentes 
simultaneamente  no  mesmo local em um mesmo  dia e é  condicionado  às  demais 
orientações de distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. 

 
O objetivo é viabilizar o retorno gradativo das pessoas, respeitando as regras de 
distanciamento social e o monitoramento e controle de surtos. 

 
 
Condicionantes 

 
 O  monitoramento  na  UFMG  e  os  indicadores  epidemiológicos  da  cidade  de 

Montes Claros irão determinar o momento e o ritmo da retomada de atividades 
presenciais, assim como possíveis retrocessos. 

 
 
 
 

1  O  teto  de  40%  foi  indicado  como  seguro  para  o  atual  momento  epidemiológico  pelo  estudo 
“Simulador  de  Dispersão  do  Coronavírus  em  Ambientes  Escolares”  do  grupo  interdisciplinar  Ação 
Covid-19 da UFABC, Universidade de Bristol, Unifesp e UFSCar. 
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 Estudantes  e  servidores  com  indicação  de  retorno  para  atividade  presencial 
deverão  receber  orientações  sobre  medidas  preventivas  e  assinar  o  Termo  de 
Ciência e Responsabilidade para realização de atividades presenciais na vigência 
da pandemia de COVID-19 (ANEXO I). O objetivo é assegurar o compromisso com 
as medidas comportamentais de biossegurança. 

 
Para que os servidores em trabalho presencial tenham segurança na realização das suas 
atividades,  durante  esse  retorno  gradual,  assim  como  determina  o  Plano  Municipal 
"Avança  Moc  com  Responsabilidade",  que  regula a  flexibilização do  funcionamento  de 
atividades,  bem  como  estabelece  meios  de  prevenção,  controle  e  monitoramento  ao 
contágio pelo agente  Novo Coronavírus  - SARS-COV-2 detalhado no Decreto Municipal 
4046  de  20.05.2020, orientamos  algumas  medidas  para  áreas    comuns,  adequação 
comportamental, hábitos de proteção, canais para esclarecimento de dúvidas, modelos 
de peças de divulgação e questões gerais: 

 
 
 

1. Orientações para áreas comuns de acesso ao interior do prédio: 
 
 

1.1. Nas Copas, reduzir o quantitativo de servidores onde se realizam refeições para 
apenas 2 (duas) pessoas ao mesmo tempo, sempre com distanciamento de 1,5 
metro. É necessária a higienização das mãos antes e depois das refeições, de 
forma a proteger os servidores e reduzir os riscos de contaminação pelo SARS- 
COV-2. 

 
 

1.2. Aos responsáveis pelos setores, manter cartazes ilustrativos sobre a 
importância do distanciamento físico de 1,5 metro em todos os ambientes, bem 
como indicar  o sentido de circulação  de pessoas, mão e contramão,  por meio 
de marcações no piso, assim como marcações de distanciamento em filas para 
entrada  nos  ambientes  caso  necessário  (veja  modelos  do  CEDECOM  ao final 
desse  documento).  Sendo  responsabilidade  do  servidor  fazer  a  adequação  de 
cartazes  e  fluxos  de  sentido  em  seu  local de  trabalho, de  acordo    com  a 
necessidade  do  ambiente  laboral  e  de  acordo  com  as instruções  do  CEDECOM 
para aplicação das peças de divulgação. 

 
 

1.3. Manter portas e janelas abertas para ocorrer a ventilação natural,  evitando o 
uso do ar  condicionado sempre  que  possível, durante  todo o  expediente  de 
trabalho e durante as atividades didáticas, administrativas ou de qualquer 
natureza. 
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1.4. Viabilizar que, dentro das possibilidades de cada ambiente, as cadeiras e móveis 
de  trabalho  possuam  afastamento  seguro,  para  garantir  a  distância  de  pelo 
menos 1,5 metro entre as pessoas, considerando as que trabalham no ambiente 
e  também  os  frequentadores  que  demandem  por  algum  tipo  de  trabalho  ou 
orientação. 

 
 

1.5. Cada  servidor  convocado  para  o  retorno  deverá  garantir  que  o  seu  ambiente 
tenha melhor distribuição física da força  de  trabalho presencial, com  o  objetivo 
de evitar a concentração e a proximidade de  pessoas no ambiente de trabalho. 
Para  isso,  a  Comissão  de  Biossegurança  recomenda  a  utilização  de  cartazes, 
conforme  o padrão  CEDECOM, sinalizando  o  número de  pessoas  que  devem 
permanecer naquele local. 

 
1.6. Os espaços e ambientes com atividades presenciais deverão, em todo o período 

de expediente de trabalho, serem mantidos com até 40% (quarenta por cento) 
da  quantidade  de  pessoas  (servidores,  estudantes  e  demais  usuários)  que  o 
frequentavam  anteriormente.  Para  aqueles  setores  onde  só  trabalha  1  (um) 
servidor não se aplicará essa regra percentual. 

 
 
 
2. Orientações sobre Medidas Comportamentais: 

 
2.1. Evitar cumprimentos e saudações que favoreçam o contato físico. Nesse 

momento recomenda-se que sejam evitadas aglomerações durante a entrada e 
saída dos ambientes. 

 
 

2.2. Adotar  medidas  como  a  higienização  de  equipamentos  e  mobiliário  antes  e 
depois  de  cada  utilização,  com  álcool  etilico  líquido  70%  (ou  outro  produto 
especificamente recomendado)    de equipamentos    e materiais    de uso 
compartilhado, como computadores, telefones, fones, mesas e outros. Os 
serviços de  limpeza e  suas escalas realizadas pelos  colaboradores terceirizados 
já  foram  alteradas  para  intensificar  a  limpeza  dos  locais  de  uso  comum  e  dos 
espaços de  ensino, como  copas,  banheiros, salas e  laboratórios de  ensino. Por 
limitações  de  quantitativo  de  força  de  trabalho,  a  limpeza  do  ambiente  de 
trabalho e de equipamentos e objetos de uso dos setores deve ser feita pelos 
servidores  de  cada  setor  de  forma  a  contribuir  com  a  higienização  do  seu 
ambiente. 

 
 

2.3. Evitar  o  compartilhamento  de  objetos  como  canetas,  lápis,  copos,  chaves, 
garrafas  de  água,  calculadoras,  celulares,  etc.  Na  necessidade  urgente  de 
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compartilhamento, todos os objetos deverão ser desinfetados com álcool 70% 
antes do empréstimo e após a sua devolução. 

 
 

2.4. Permitir que a presença de servidores, estudantes e demais usuários em cada 
ambiente  de  trabalho  autorizado  para  retorno  não  ultrapasse  40%  (quarenta 
por cento) do limite de sua capacidade física, mantendo-se o distanciamento de 
1,5 metro entre as pessoas. 

 
2.5. A Comissão de Biossegurança recomenda que cada servidor em trabalho 

presencial, em conjunto com a sua chefia imediata, busque alternativas, dentro 
das suas possibilidades e peculiaridades do ambiente de trabalho, de agendar 
ou controlar horários de acesso aos ambientes para evitar aglomerações. 

 
2.5.1. A  Diretoria do  ICA  e  a  Coordenadoria de  Recursos  Humanos poderá 

recomendar regime de jornada em turnos alternados de revezamento, caso 
mais  de  1  (um) servidor  trabalhe  no    mesmo  ambiente  e  que  não  seja 
possível  a  permanência  de  distância  de  1,5  metro  entre  eles,  durante  o 
expediente  de  trabalho.  Essa  alternativa  não  se  aplica  aos  servidores  e 
empregados  públicos  em  atividades  nas  áreas  de  segurança,  saúde  ou  em 
outras atividades consideradas essenciais pela Unidade. 

 
2.5.2. A Diretoria poderá adequar, quando possível, e sem prejuízo do serviço 

público, uma jornada com um período presencial e outra parte 
desenvolvida remotamente. 

 
2.6. É  responsabilidade  de  cada  servidor  em  trabalho  presencial  e  da  sua  chefia 

imediata  a  observância  dos  protocolos  e  medidas  de  segurança  recomendados 
pelas  autoridades  sanitárias  e  locais,  de  forma  a  proteger  o  seu  ambiente  de 
trabalho e os usuários do mesmo. 

 
2.7. Todas  as  atividades  que  executem  serviços  de  atendimento  ao  público,  em 

qualquer  dos  ambientes  que  retornaram  ao  trabalho  presencial,  deverão  ser 
realizadas  mantendo-se  o distanciamento  de  1,5 metro entre  o atendente  e  a 
outra pessoa, com a utilização dos devidos elementos de proteção ou barreiras 
(principalmente a  máscara  facial cobrindo boca,  nariz e  queixo), de  maneira a 
evitar  aglomerações  e,  sempre  que  possível,  podendo  estabelecer  sistema  de 
agendamento prévio. 

 
2.8. Cabe ao servidor orientar a todos os visitantes em seu ambiente de trabalho 

que estejam com as mãos constantemente higienizadas e disponibilize álcool 
em gel de forma visível no ambiente de trabalho para utilização sempre que 
necessário. 
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2.9. Cabe  ao  servidor  instruir  para  que  as  pessoas  adentrem  o  seu  ambiente  de 
trabalho somente após colocação correta da máscara. 

 
2.10. Evitar o  uso  de  bebedouros.  Recomendamos que  cada  servidor ou 

colaborador tenha a suas próprias garrafas ou copos de uso pessoal e só utilize 
os bebedouros para reabastecimento desses utensílios. 

 
2.11. Procurar  manter  os  vasos  sanitários  fechados  com  tampo,  em  especial 

durante  o acionamento da  descarga. É necessária a  higienização das mãos com 
água e sabão antes e depois da utilização dos sanitários, de forma a proteger os 
servidores e reduzir os riscos de contaminação pelo SARS-COV-2. 

 
2.12. Se possível, manter cabelos sempre presos, contribuindo para reduzir o 

contato frequente das mãos e do cabelo com o ambiente, bem como evitar o 
uso de adornos (brincos, pulseiras, relógios) para facilitar a higienização. 

 
2.13. Sempre que possível, utilizar sapatos fechados e que possam ser 

higienizados com facilidade. 
 

2.14. Conforme deliberação da Congregação da Unidade fica mantida no modo 
remoto  a  realização  de  eventos  tais  como  seminários,  congressos,  palestras, 
workshops e outros, bem como as reuniões com elevado número de 
participantes. Os cursos práticos poderão acontecer no formato presencial com 
o  limite  de  20  participantes,  perante  justificativa  e  aprovação  da  Diretoria  da 
Unidade. 

 
2.15. A  lotação  das  salas  de  aula  e  laboratórios  deve  obedecer  aos  limites 

aprovados pela  Unidade  frente  ao  estudo  inicial  realizado  pela  Coordenadoria 
de Planejamento e Infraestrutura. Nas aulas de campo deverá ser respeitado o 
limite  de  20  estudantes  por  atividade  para  manutenção  do  distanciamento 
mínimo necessário entre os participantes. 

 
 
3. Orientações para hábitos protetivos: 

 
 
 

Uso de máscara 
 

3.1. A  máscara  deve  cobrir  totalmente  o  nariz,  a  boca,  o  queixo  e  não  deve ficar 
folgada  no  rosto, especialmente  nas laterais; seu  uso é  individual,  não devendo, 
portanto,  ser  compartilhada.  Seu  uso,  armazenamento  e  descarte  é  de  inteira 
responsabilidade do servidor. 
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3.2. A  máscara  deve  ser  trocada  em  intervalos  regulares  de  cerca  de  4  horas,  ou 
quando estiver úmida, suja ou quando estiver dificultando a respiração, 
causando resistência na troca de ar, se exposta a respingos de produtos 
químicos, substâncias infecciosas ou fluidos corporais, se deslocada do rosto por 
qualquer motivo ou se a parte frontal da máscara for tocada para ajustá-la. 

 
3.3. Para  a  remoção  e  colocação  da  máscara,  sempre  higienize  as  mãos  antes  e 

depois, e evite tocar na sua parte central. 
 

3.4. Durante o uso da máscara, não se deve tocar a própria face, olhos e nariz, para 
evitar a autoinoculação. 

 
 
4. Higienização das mãos 

 
4.1. Reforçar  o  objetivo  da  higienização  das  mãos  com  água  e  sabonete  líquido 

durante 30 segundos para situações em que haja sujidade visível das mãos, ao 
chegar à Unidade, ao se utilizar sanitários ou antes das refeições. 

 
4.2. Afixar cartazes e disponibilizar folhetos ilustrativos contendo orientações sobre 

a técnica correta de higienização das mãos, bem como indicação da localização 
de totens e pias. 

 
4.3. Disponibilizar  e  garantir  a  reposição  de  sabonete  líquido  e  papel toalha em 

todos os banheiros, vestiários e pias. 
 

4.4. Disponibilizar álcool em gel 70% nas principais entradas dos prédios. 
 

4.5. Esclarecer que a utilização do álcool em gel 70% é desejável para higienização 
das mãos, quando elas não apresentarem sujidade visível. O álcool em gel 70% 
contém emolientes em sua composição e, portanto, não produz danos à pele, 
mas não deve ser usado após a higienização das mãos com água e sabonete, 
pois pode aumentar o risco de dermatite de contato. 

 
4.6. Manter-se informado nos canais de divulgação da UFMG sobre o 

enfrentamento à Pandemia: https://ufmg.br/coronavirus/, bem como realizar 
a leitura atenta ao Protocolo de Biossegurança da Universidade. 
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5. Canais para esclarecer dúvidas sobre sintomas: 
 
MonitoraCovid e TeleCOVID-19 

 
O MonitoraCovid é um sistema que possibilita a autoverificação de sintomas antes de 
se dirigir à universidade e a notificação de casos suspeitos, confirmados e contatos de 
COVID-19 registrados na comunidade da UFMG (https://MonitoraCovid.ufmg.br/#/). 

 
Por meio do MonitoraCovid, a comunidade da UFMG (estudantes, servidores e 
trabalhadores terceirizados) pode ter acesso ao sistema de teleconsulta “TeleCOVID-19” 
do Hospital das Clínicas da UFMG. O atendimento no TeleCOVID-19 compreende quatro 
níveis: 

 
1) atendimento por chat bot; 
2) teleconsulta com enfermeiro; 
3) teleconsulta com médico; 
4) telemonitoramento a cada 48 horas. 

 
O MonitoraCovid deve ser acessado por estudantes, servidores e trabalhadores 
terceirizados nas seguintes situações: 

 
1. Antes de se dirigir a atividades presenciais na universidade ou a campos de estágio, 

para autoverificação de sintomas. 
 
2. Em caso de suspeita da doença para acessar o TeleCOVID-19. 

 
3. Em  caso  de  confirmação  da  doença,  para  notificação  e  acompanhamento  pelo 

TeleCOVID-19. 
 
 
Considerações sobre o MonitoraCovid e o TeleCOVID-19: 

 
o A autodeclaração emitida pelo MonitoraCovid, em caso de sintomas ou 

contato, não é um atestado médico. A autodeclaração tem a finalidade 
de  garantir  que  a  pessoa  não  frequente  os  espaços  da  UFMG  até  ser 
atendida por profissional de saúde. No texto da autodeclaração é 
indicado: “procure atendimento de saúde” que pode ser o TeleCOVID-19 
do HC. 

 
o O  atestado,  com  informações  mais  detalhadas  do  afastamento,  será 

obtido após o atendimento por profissional de saúde no TeleCOVID do 
HC. 
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o O atestado é importante para procedimentos do DAST relativos a 
servidores da UFMG. 

 
o O TeleCOVID-19 - funciona de 2ª a 6ª feira, das 07:00 às 19:00h. A pessoa 

receberá  uma  ligação  telefônica  no  número  de  contato  informado  no 
primeiro  nível  de  atendimento  virtual  (chat  bot).  A  ligação  ocorre  por 
ordem de prioridade, em até 24 horas. 

 
o No TeleCOVID-19 é  feito o pedido de  exame  de RT-PCR, emitido pelo 

profissional de saúde, para pessoas da comunidade da UFMG com 
sintomas de COVID-19. 

 
 
Caso  optar,  o servidor deverá  procurar atendimento  médico ou orientação  nos canais 
oficiais, inclusive telefone, disponibilizados pelo Ministério da Saúde (pelo telefone 136 
ou no site https://www.gov.br/saude/pt-br) ou nos canais de comunicação  das 
secretarias estaduais, distritais e municipais de saúde, buscando um atendimento 
presencial na Unidade Básica de Saúde de sua região ou no Pronto-Atendimento mais 
próximo de sua residência, quando: 

 
I. Apresentar  sinais  ou  sintomas  de  COVID-19  ou  confirmação  laboratorial  de 

COVID-19 
 

II. Tiver contato com caso suspeito (sinais ou sintomas de COVID-19) ou confirmado 
de COVID-19 

 
III. Apresentar sinais ou sintomas de COVID-19, enquanto perdurar essa condição; 

e 
 

IV. For responsável pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou 
confirmação de diagnóstico de infecção por COVID-19, desde que haja 
coabitação. 

 
O  servidor  com  sintomas  de  COVID-19  deve  encaminhar a Autodeclaração fornecida 
pelo site MonitoraCovid imediatamente à sua chefia imediata. 

 
Em caso de contato confirmado de COVID-19, o servidor deve comunicar ao site 
MonitoraCovid  para acompanhamento. 

 
 
5. Modelos de peças de divulgação 

 
As peças de divulgação, desenvolvidas pelo CEDECOM, serão disponibilizadas para 
impressão  e  afixação em  todos  os  locais  onde  se façam necessárias.  Às  áreas  de 
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laboratórios,  salas  e  setores  com  trabalho  presencial  deverão  ser  sinalizadas  pelos 
servidores  responsáveis.  As  áreas  comuns  (copas,  banheiros,  entradas  principais,  etc.) 
estão  sendo  sinalizadas  pela  Coordenadoria  de  Planejamento  e  Infraestrutura  e  pela 
Comissão de Biossegurança. As peças de divulgação podem ser acessadas por todos os 
servidores no link: 
https://drive.google.com/drive/folders/10yacuqHxQO9IiswNZAY145H8ofbyHTvZ 

 
Para a correta impressão do material, seguem as diretrizes do CEDECOM: 

 
Cartazes em formato A3 Tamanho: 420x297mm. 
Tipo de material (preferencialmente): papel couché 180g/cm2. 
Impressão: policromia, 4x0 cores. 
Caso necessite imprimir, de maneira urgente e provisória, em impressora de escritório, 
utilize os arquivos em P&B. 

 
Cartazes em formato A4 Tamanho: 297x210mm. 
Tipo de material (preferencialmente): papel couché 180g/180g/cm2. 
Impressão: policromia, 4x0 cores. 
Caso necessite imprimir, de maneira urgente e provisória, em impressora de escritório, 
utilize os arquivos em P&B. 

 
Adesivos de chão 
Tamanho: depende do modelo escolhido. 
Tipo de material: vinil adesivo fosco. 
Laminação: vinil adesivo pisomax (laminação antiderrapante). Impressão: eco solvente, 
4x0 cores. 

 
 
6. Questões Gerais 

 
6.1. Cada  servidor  deve  certificar-se  de  que  qualquer  membro  da  comunidade  que 
tenha febre ou outros sinais e sintomas que possam ser sugestivos de COVID-19 FIQUE 
EM CASA ATÉ QUE SE RECUPERE, de acordo com normas de afastamento da UFMG. Essa 
informação  deve  ser  repassada  e  reforçada  aos  usuários  dos  espaços do ICA/UFMG 
pelos responsáveis de cada setor /ambiente. 

 
6.2. O ICA possui em seu estoque e/ou mantem planejamento de compra e 
contratações  para  o  fornecimento  de  materiais  e  insumos  necessários  a  adoção  dos 
protocolos  de  biossegurança  previstos,  de  forma  que  todos  os  cuidados necessários 
sejam tomados. 

6.3. Os  casos  omissos  nessas  orientações  poderão  ser  decididos  pela  Diretoria  da 
Unidade ou pela Congregação. 



11 

 

 

 
O cuidado e a segurança é um dever de todos, e uma 
responsabilidade    individual.    A hesitação    em se vacinar 
representa, principalmente, risco para a própria pessoa, além de 
não contribuir para o esforço coletivo de controle da pandemia. 
A UFMG atua e atuará no sentido de sensibilizar toda a 
comunidade para a importância da vacinação como um esforço 
coletivo e uma atitude ética. 

 

 
Sem  mais para o momento,  despedimo-nos e  permanecemos à  disposição, desejando 
um retorno seguro a todos. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA DO ICA 

Portaria nº 3996, de 29/07/2020 
 
 

Membros: 
 
Nívea Alves de Almeida - Presidente 
Fabiano Gonçalves Cristóvão - Vice-Presidente 
Amanda Caroline Rodrigues de Oliveira 
Charles Martins Aguilar 
Islas Batista Guedes 
José Gonzaga Lopes Júnior 
Patrícia Rodrigues Pinto Barbosa 

 
OBSERVAÇÃO: Este documento poderá sofrer alterações ou complementações de 
acordo com  as etapas do retorno gradual,  com  a  ampliação  ou  redução de postos  de 
trabalho  liberados  para  a  atividade  presencial,  sob  orientação  do  monitoramento  na 
UFMG e alteração nos indicadores epidemiológicos da cidade de Montes Claros. 

 
 
 

Montes Claros, 08 de outubro de 2021. 
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ANEXO I - TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 
 

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 
PRESENCIAIS POR NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO NA VIGÊNCIA DA PANDEMIA DE 

COVID-19 
 

Eu, _________________________________ , CPF  n°______________  matrícula UFMG nº
 _, mediante este instrumento, DECLARO ter ciência das medidas 
preventivas  de  comportamento  e  proteção  para  realização  de  atividades  presenciais  em 
espaços  físicos  da  UFMG  na  vigência  de  Pandemia  pela  COVID-19  e  me  comprometo  a 
cumprir o Protocolo de Biossegurança da UFMG.1, 2. 
Declaro, a fim de se 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  social;  (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. 
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 e das orientações específicas para a Unidade 
onde será desenvolvida a atividade presencial da qual participarei. 
Declaro  que gozo de boa saúde e não apresento condições de vulnerabilidade  que 
representem risco aumentado em caso de COVID-19. 
Declaro que fui esclarecido que em caso de situação de risco aumentado para a COVID- 
19 devo comunicar ao responsável pelo setor para receber orientações adequadas e não 
frequentar os espaços da UFMG na vigência da pandemia. 
Declaro estar ciente de que na presença de qualquer sintoma relacionado à COVID-19, 
em mim ou em contatos próximos, devo comunicar imediatamente ao responsável pelo 
setor e não devo frequentar os espaços da UFMG. 

 
Assinatura:    
Assinatura do servidor em trabalho presencial 

 
Assinatura:    
Assinatura da chefia imediata 

 
 

Montes Claros, de de 2021. 
 

1 Ver informações em: www.ufmg.br/coronavirus. 
2 Protocolo de Biossegurança da UFMG disponível em: https://ufmg.br/storage/7/a/8/ 
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Referências: 
 
 
Protocolo de Biossegurança, Adequação do Espaço Físico e Monitoramento da COVID 

na UFMG 

https://ufmg.br/storage/7/a/8/d/7a8df00756a4b24203cb253915559e65_1595593880 

0698_680622154.pdf Acesso em 08.10.2021. 

 

Termo de Ciência e Responsabilidade. https://www.ica.ufmg.br/wp- 

content/uploads/2021/05/Termo-de-Ciencia-e-Responsabilidade.pdf Acesso em 

08.10.2021. 

 

Plano para o retorno presencial na Universidade Federal de Minas Gerais 

https://ufmg.br/storage/8/d/0/6/8d06ab946375711054673107a6be9bf0_1631556689 

2311_1077827382.pdf Acesso em 08.10.2021. 

 

Informes do Comitê Permanente de Enfrentamento do Novo Coronavírus da 

UFMG https://ufmg.br/coronavirus/informes-do-comite Acesso em 08.10.2021. 
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