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À comunidade FAO UFMG, 

Sob novas orientações da Administração Central da UFMG, comunicamos que o acesso às dependências da
unidade durante o período de Pandemia ocasionada pela crescente do COVID-19, estará RESTRITO a partir de
20/07/2020. 

Quem poderá ter acesso as dependências da unidade? Comunidade interna (docentes, taes, terceirizados,
discentes de graduação e pós graduação), exceto nos casos de fornecedores e voluntários. 

Do que preciso para acessar as dependências da unidade? Nessa situação, existem alguns casos específicos: 

Período de permanência inferior a 30 min: Período de permanência superior a 30 min:
1. Documento de Identidade

2. Assinatura de Caderno de Protocolo 
1. Documento de Identidade 

2. Assinatura de Caderno de Protocolo
3. Termo de Ciência e Reponsabilidade /

Termo de Responsabilidade para Atividades
Essenciais 

Permanecerei na unidade por mais de 30 min, qual Termo devo apresentar? Nessa situação, existem alguns
casos específicos:

Termo Voluntário de Ciência e Responsabilidade: Termo de Ciência e Responsabilidade  para  
Atividades Essenciais:

Executam atividades VOLUNTARIAMENTE por  mais
de 30 min. 

Executam atividades, por mais de 30 min, devido à
NATUREZA ESSENCIAL de sua atividade.

Os voluntários precisam de PRÉVIA autorização para acessar o prédio?  Sim. Os voluntários, independente do
período de permanência, deverão possuir autorização prévia da Diretoria ou Superintendência Administrativa, 

Onde os Termos estarão disponíveis? Email, site da FAO e fisicamente na portaria. 

Como será o fluxo de entrega do Termo ao (a) porteiro (a)? Uma via deverá ser entregue, obrigatoriamente,
ao (a) porteiro (a). A segunda via, será rubricada pelo (a) porteiro (a) e deverá permanecer sob custódia do (a)
usuário (a). 

Por fim, esclarecemos que tais medidas, justificam-se pela necessidade de adoção de novos procedimentos
adaptados  à  realidade  atual,  visando  otimizar  as  medidas  de  proteção  e  segurança  de  todos  (as)  e  do
patrimônio.

Contamos com a compreensão e colaboração de todos. 
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