
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE – AULAS 2021/2 

Eu,_____________________________________________________, aluno (a) do curso de__________________,  

portador do RG___________________ residente no endereço ___________________________________________. 

TURMA: _________ 

 

Ciente de que a Organização Mundial da Saúde-OMS reconheceu no dia 11 de março de 2020 a situação de 

pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (SARs- COV-23). 

Ciente  dos termos do Decreto 6637 de 20/01/2021 do Estado do Paraná, que autoriza a retomada das aulas 

presenciais em escolas privadas. 

Ciente da Resolução 632/2020 SESA (Secretaria de Estado de Saúde). 

Ciente das orientações do Sindicato SINEPE para retorno das aulas presenciais.  

Ciente da disponibilização do  tratamento em regime especial para os alunos (as) que não optarem ao retorno 

para as atividades presenciais porque fazem parte ou possuem contato com pessoas  do grupo de risco  a seguir elencado: 

I – cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, 

hipertensão arterial sistêmica descompensada); II – pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, 

portadores de asma moderada/grave, DPOC); III – imunodeprimidos; IV – doentes renais crônicas em estágio avançado 

(graus 3, 4 e 5); V – diabéticos, conforme juízo clínico; VI – gestantes de alto risco VI e outros definidos pelos orgãos 

de saúde competentes. 

Ciente de que a instituição Unifacear atuará cumprindo as medidas preventivas requisitadas pela SESA. 

 

Declaro e me responsabilizo em: 

(   ) Retornar ao ensino presencial de estudo.  

(   ) Não retornar o ensino presencial de estudo. 

 

Declaro, com a opção de não retornar ao estudo presencial, que estou ciente e concordo com os termos e condições 

para continuidade dos estudos em formato digital conforme portaria de tratamento especial. 

Declaro, com a opção de retorno ao ensino presencial, que não estou acometido de qualquer sintoma compatível 

ao coronavírus, nem tão pouco possuo qualquer orientação médica de reclusão. Ainda, estou ciente e assumo a 

responsabilidade no tocante a possível contágio ou transmissão do coronavírus, assumindo a responsabilidade, civil e 

penal, quanto ao descumprimento das orientações de reclusão e prevenção das legislações acima especificadas. 

Me comprometo, com a opção de retorno ao ensino presencial de ensino, em efetuar e realizar todas as medidas 

de prevenção, mitigação e enfrentamento do coronavírus em especial: uso correto de máscara de forma a cobrir por 

completo a boca e o nariz; uso de álcool em gel; não compartilhamento de objetos como canetas, lápis, eletrônicos, 

garrafas de água e etc.; ficar em distanciamento dos demais indivíduos; trazer garrafa de água de uso pessoal; higienizar 

de forma correta as mãos; não promover nem participar aglomeração em corredores, pátios, e demais ambientes de 

convívio coletivo. 

Me comprometo, com a opção de retorno ao ensino presencial, em cumprir todas as obrigações divulgadas pela 

instituição para prevenção e contenção do coronavírus. 

 

Araucária/Curitiba, ----------- de----------------- de 2021. 

 

_______________________________ 

Aluno(a) 

 


