
 
 
 
 

 
 
 

Declaração 
 
Para ser autorizado a entrar no Departamento de Química, declaro que: 
- Observarei as Regras Básicas de Segurança do DQ, (afixada ao lado da porta de cada                
laboratório) com destaque àquela que proíbe a execução de experimentos sem a presença de              
outra pessoa treinada no mesmo ambiente; 
- Observarei as regras especiais de utilização das instalações do DQ durante o período de               
enfrentamento da COVID-19; 
- estou ciente que a capacidade de resposta a emergências em caso de acidentes é limitada, e que                  
conheço as atitudes a serem tomadas em caso de emergência descritas no protocolo da EAE para                
a comunidade (afixado ao lado da porta de cada laboratório); 
- Estou ciente que a capacidade de resposta dos serviços de infraestrutura está limitada; 
- Não executarei procedimentos outrora usuais, especificamente proibidos pelo meu orientador           
na situação de pandemia (caso seja aplicável); 
- Estou ciente de que a utilização dos laboratórios com apoio limitado à emergência e               
infraestrutura e na situação de pandemia implicam em riscos adicionais, inclusive o de             
contaminação pelo vírus causador da COVID-19, e assumo esses riscos por livre e espontânea              
vontade. 
 
Nome do usuário(a): 
Vinculação (graduação, mestrado, doutorado) 
 
Belo Horizonte, data 
Assinatura 
 
Concordância do(a) Orientador(a) ou responsável: 
 
Concordo com a entrada no Departamento de Química da pessoa supracitada para que tenha              
acesso aos ambientes autorizados a ela durante o período de enfrentamento da COVID-19. Estou              
ciente de que é minha responsabilidade organizar uma agenda para controlar o limite máximo de               
pessoas, segundo as regras especiais de utilização das instalações do DQ durante o período de               
enfrentamento da COVID-19 nos ambientes sob minha responsabilidade, em comum acordo com            
os corresponsáveis, se houver. Declaro ter instruído a pessoa para não executar procedimentos             
outrora usuais, especificamente proibidos por mim, na situação de pandemia (caso seja aplicável) 
 
Nome do orientador(a): 
Laboratório(s) frequentados pela pessoa: 
 
Belo Horizonte, data 
Assinatura 
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