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Termo de Responsabilidade do Aluno 
 

Sejam bem-vindos! Após um longo período de isolamento social as aulas presenciais na Faculdade 

Única de Timóteo (FUNIT) estão retornando e, para a segurança de nossos estudantes e colaboradores, 

destacamos a necessidade de alguns cuidados e protocolos sanitários a serem seguidos por todos. 

 Na entrada da Instituição será aferida a temperatura corporal dos estudantes e professores. Aqueles que 

estiverem em condições febris, com a temperatura igual ou superior a 37,5ºC, por segurança não terão 

permissão de acesso à Instituição; 

 Os alunos devem preencher e assinar o Termo de Responsabilidade do Aluno e entregá-lo aos professores 

no primeiro dia e horário de aula. Caso não compareçam, deverão enviá-lo por e-mail à Consultora 

Acadêmica referente ao curso; 

  Caso o estudante apresente algum dos sintomas listados no formulário da segunda página ou tenha tido 

contato próximo com alguém que teve COVID-19 nos últimos 14 dias, recomenda-se que preencha o 

Formulário de Autodeclaração de Saúde (2ª página) e o envie por e-mail para o coordenador de curso, pois 

será dispensado da aula; 

 Para permanecer na Faculdade ou frequentar os setores, laboratórios, salas de aulas, secretarias, núcleo de 

atendimento, quadra, cantinas e áreas livres - é obrigatório o uso da máscara cobrindo nariz, boca e queixo;  

 O uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é obrigatório nos laboratórios, de acordo com a 

periculosidade da aula. Recomenda-se que as unhas estejam aparadas, os cabelos sempre presos e evitar 

utilizar anéis, alianças e pulseiras; 

 Não é permitido compartilhar objetos de uso pessoal, celulares, maquiagem, lápis, canetas, cadernos, 

máscaras, copos, talheres, entre outros; 

 O estudante deve portar uma garrafa ou um copo identificado com o nome, preferencialmente com tampa 

para uso individual; 

 Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou, alternativamente, higienizá-las com álcool em gel 70%, 

disposto nos corredores da Instituição;  

 Contatos físicos como abraços, beijos, apertos de mão e aglomerações para fotos, não serão permitidos, a 

fim de evitar a transmissão do vírus; 

 É obrigatório manter o distanciamento social de pelo menos 1,5 metros e respeitar o número máximo de 

pessoas em cada local. Nos setores de apoio, salas de aula, laboratórios, secretarias e núcleo de atendimento, 

os lugares estarão devidamente identificar para a permanência segura dos estudantes e colaboradores. 

 

Eu, ________________________________________________________________________, documento nº 

____________________________, declaro que estou ciente e de acordo com este Termo de Responsabilidade acerca dos 

protocolos sanitários das medidas de prevenção contra a Covid-19 nas dependências da Faculdade Única. 
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AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE DO ALUNO – COVID-19 

 

 

Eu, ________________________________________________________________________, documento nº -

____________________________, apresento sintomas gripais e declaro que as informações assinaladas abaixo 

são verdadeiras: 

 

1. Tive contato próximo com alguma pessoa testada positiva para COVID-19 nos últimos 14 dias: 

 (   ) Sim (   ) Não  

 

2. Apresentou os seguintes sintomas nas últimas 24 horas:  

 Febre: (   ) Sim (   ) Não  

 Calafrios: (   ) Sim (   ) Não  

 Falta de ar: (   ) Sim (   ) Não  

 Tosse: (   ) Sim (   ) Não  

 Dor de garganta: (   ) Sim (   ) Não  

 Dor de cabeça: (   ) Sim (   ) Não  

 Dor no corpo: (   ) Sim (   ) Não  

 Perda de olfato e/ou paladar: (   ) Sim (   ) Não  

 Diarréia (por motivo desconhecido): (   ) Sim (   ) Não 

 

 

Obs.: este documento não substitui o Atestado Médico, caso necessário. 

 

 

 

 

 

Ipatinga, _____/ _____/ ______                         Assinatura 

 


