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5. ANEXOS 

ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO PARA RETORNO À MORADIA ESTUDANTIL 

NOME: 

MATRÍCULA: TELEFONE: 

APARTAMENTO: BLOCO: 

Declaro estar ciente dos riscos da transmissão da Covid 19 e que deverei colaborar efetivamente 

para manter as medidas de prevenção e proteção pessoal, contribuindo para o controle da pandemia. 

Ademais, declaro que: 

a) me manterei atualizado, por meio de fontes confiáveis, sobre as formas de transmissão da  

Covid 19 e sobre as medidas de prevenção e proteção pessoal; 

b) não apresento nenhum sintoma característico da Covid 19 (gripais/resfriados); 

c) não apresentando sintomas, me disponho a compartilhar o alojamento/moradia com demais 

alunos, que igualmente não apresentam sintomas e que é de minha responsabilidade meus cuidados 

de saúde e convívio com demais alunos e pessoas; 

d) informarei à Coordenadoria de Moradia e à Coordenadoria de Saúde, caso apresente sintomas 

gripais, que possam ser de Covid 19, procurando imediatamente o atendimento remoto pelo 

TeleCovid ou unidade de saúde (PSF ou UPA); 

e) utilizarei adequadamente, obrigatoriamente e continuamente a máscara facial de proteção em 

todos os espaços do campus, inclusive no interior dos apartamentos; 

f) não irei participar ou promover festas ou qualquer outro tipo de evento não acadêmico, que envolva 

aglomeração de pessoas, dentro ou fora da Moradia Estudantil; 

g) evitarei o uso compartilhado de objetos, principalmente utensílios domésticos, sejam no 

apartamento ou nos demais espaços; 

h) manterei o apartamento limpo e arejado, com janelas abertas, sempre que possível; 

i) providenciarei produtos de higienização pessoal, como álcool gel 70% e sabonete; 

j) evitarei aglomerações de pessoas, tanto dentro da Moradia Estudantil, como nos demais espaços 

do campus; 

k) não receberei visitas (diárias ou pernoites) nos espaços da Moradia Estudantil e Alojamento, uma 

vez que elas estão temporariamente proibidas; 

l) contribuirei com o bem estar coletivo dos estudantes da moradia e me disponibilizarei a ajudar em 

caso de necessidade de casos suspeitos ou confirmados; 

m) atualizarei o contato familiar, celular e telefone residencial no SIG. 

 

Declaro, para os devidos fins, que li e aceitei o termo descrito acima, e afirmo que todas as 

informações preenchidas neste formulário são verdadeiras perante o Poder Público, sob as 

penas da lei. 

  

Em caso de descumprimento do presente termo, o estudante será penalizado com o 

desligamento automático da Moradia Estudantil. 

LOCAL:_________________________ DATA: ____/____/________ 

 ____________________________________________ 

ASSINATURA 


