
Termo de Ciência e Responsabilidade para desenvolvimento de atividades 

essenciais em laboratórios de pesquisa no período e Pandemia (COVID-19) 

 

Eu, ___________________________________________________, RG nº  
___________________, CPF nº _____________________, SIAPE ou MATRÍCULA  
nº_________________, declaro: 
 
 
1 – conhecer e estar ciente que segundo Instrução de serviço PROGEPE N° 005 de 17 de março de 2020, 

artigo Art. 4º. “Todos os servidores realizarão o trabalho remotamente, com exceção das atividades 

consideradas essenciais para a garantia da vida, da segurança financeira e da estrutura física da 

Universidade.” 

 

2 – estar ciente das regras previstas na Instrução de Serviço PROPPI N° 005/2020. 

 

3 – que realizarei atividade de pesquisa presencial essencial de forma livre, consentida, esclarecida e 
consciente dos riscos inerentes às atividades presenciais em tempos de pandemia de COVID-19 no  
Laboratório _______________________________________________, do Departamento  
_______________________da Unidade _______________________,. 

 

4 – que agirei sempre com o especial cuidado no sentido de cumprir e fazer cumprir as normas gerais de 

biossegurança em laboratórios, evitando aglomerações e salvaguardando acima de tudo a vida, mantendo 

distanciamento de 1,5 m de qualquer outra pessoa, fazendo uso de máscaras individuais e demais 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários, fazendo a higiene frequente das mãos e 

superfícies, bem como seguindo as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde do Brasil; 

 

5 – que será da responsabilidade do chefe do laboratório, nas instalações físicas da UFF, prover os 

materiais adequados necessários para higiene de mãos e superfícies, EPIs, bem como esclarecimento aos 

discentes e a supervisão e garantia de condutas adequadas. 
 

6 – Declaro ainda que: 
 

( ) Quero realizar a atividade de pesquisa. 

 

( ) Estou ciente da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), da situação 

de emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) e dos riscos que os cenários 

de práticas. 

 

( ) Estou ciente dos protocolos de segurança, da obrigatoriedade do treinamento nos protocolos de 
biossegurança e de sua observância e cumprimento. 

 

( ) Não pertenço aos grupos de risco: gestantes, lactantes, pessoas com filhos ou dependentes em idade 

escolar, que dividam a mesma habitação com pessoas idosas, pessoas com sessenta anos ou mais, com 

imunodeficiências ou com doenças preexistentes crônicas ou graves. 
 

Niterói, _______/______/________ 
 
 

 

______________________________________________________________ 

 
Assinatura do servidor 


