
 

FORMULÁRIO PARA A ENTRADA DE CONVIDADOS/VISITANTES NÃO PERTENCENTES À COMUNIDADE 
DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

 
➢ Procedimento vigente durante o retorno presencial gradual de atividades não adaptáveis ao modo 

remoto devido à pandemia da COVID-19. 
➢ Solicitante e visitante/convidado devem preencher todas as informações requeridas neste 

formulário para análise pela chefia do Departamento de Química. 
➢ Visitante/convidado deve usar máscara e fazer uso de álcool em gel durante a sua permanência no 

DQ. 
➢ As solicitações de entrada devem ser encaminhadas para o e-mail chefia@qui.ufmg.br, com no 

mínimo 24 horas de antecedência da primeira data solicitada. 
 

1. Identificação do Laboratório a ser frequentado pelo visitante/convidado 
 
Nome do laboratório:   
 
Localização: 
(n° da sala) 
 

2. Data e/ou período do acesso solicitado 
 
Data e/ou período: 
 
 

3. Identificação do docente solicitante 
 

Nome do docente: 
 
E-mail de contato: 
 
Celular de contato: 
 
Data da solicitação: 
 
Assinatura do docente: 
(OBRIGATÓRIA a assinatura do solicitante) 
 

4. Identificação do convidado/visitante que irá acessar as dependências do DQ 
 

Nome:  
 
Categoria:  
(docente, discente, TAE, terceirizado ou externo ao DQ) 
 
Identificação:  
(n° RG para terceirizado ou externo) 
 
E-mail de contato: 
 
Celular de contato:  
 
Assinatura: 
(OBRIGATÓRIA a assinatura do visitante/convidado) 



5. Motivo/Justificativa para entrada no prédio 
 

 
 

 
 

 
 

6. Autodeclaração de sintomas do visitante/convidado 
 
Declaro que não apresento sinais ou sintomas gripais nos últimos 14 dias. 
Declaro que não tive contato próximo com pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da 
COVID-19 nos últimos 14 dias.  
Declaro que não pertenço ao grupo de vulnerabilidade: > 60 anos, portador de doença crônica, 
incluindo cardiopatias, doenças respiratórias, imunodeficiências primárias ou adquiridas e doenças 
autoimunes, hipertensão, diabetes, gravidez. 
 
*Sintomas da COVID-19: febre (temperatura axilar > 37,5°C), mal-estar, tosse, dor de garganta, 
diminuição ou perda do olfato ou paladar, calafrios, dor de cabeça, falta de ar ou problema para 
respirar, fraqueza ou cansaço, dor no corpo, obstrução nasal ou coriza, diarreia, náuseas, vômitos, 
aperto no peito. 
 

7. “DE ACORDO” da Chefia do Departamento de Química 
 

Nome do Chefe: Rubén Dario Sinisterra Millan 
 

Data:  
 

Assinatura do chefe: 
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