
ANEXO I 

 

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE – Disponível em: 

www.univille.br/coronavirus - seção Retorno Gradual 

 

 

Eu, _______________________________________________, portador da Cédula de 

Identidade n° ______________________________, inscrito (a) no Cadastro de 

Pessoas Físicas sob o n° __________________________________, residente e 

domiciliado(a) à Rua ____________________________________________, estudante 

regularmente matriculado(a) no curso 

_______________________________________________________________, 

_______ série, ________turma, _______________________________, turno 

_____________, da Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE, instituição 

mantida pela Fundação Educacional da Região de Joinville – FURJ, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 84.714.682/0001-94, DECLARO, que: 

 

I – estou ciente, tive acesso ao Protocolo de Biossegurança da Univille no site 

www.univille.br/coronavirus - seção Retorno Gradual e tomei conhecimento do inteiro 

teor deste documento, para que o retorno às atividades acadêmicas presenciais seja 

efetivado com segurança; 

II – estou ciente da Instrução Normativa Conjunta n. 01/2020 editada pela PROEN, 

PROEX, PRPPG E PROINFRA, que estabelece orientações para o convívio social a 

serem seguidas pelos estudantes da Universidade da Região de Joinville (Univille) 

enquanto estiverem realizando atividades acadêmicas presenciais, durante o período 

de emergência em saúde pública decorrente da pandemia COVID-19; 

III – recebi a devida capacitação para o retorno às atividades acadêmicas presenciais 

com base nas instruções contidas no Protocolo de Biossegurança elaborado em 

observâncias às normas e orientações dos órgãos oficiais de saúde; 

IV – devo cumprir com todas as disposições contidas no Protocolo de Biossegurança da 

Univille; 

V – em caso de descumprimento de alguma disposição do Protocolo de Biossegurança 

ficarei impedido de realizar as atividades acadêmicas presenciais até que os 

procedimentos se adequem aos indicados no protocolo de biossegurança; 



VI – que em caso de descumprimento de alguma disposição do Protocolo de 

Biossegurança, além do disposto acima, ficarei sujeito às sanções disciplinares 

previstas no Regimento da Univille; 

 

VII – assumo a responsabilidade por eventuais consequências em relação ao 

descumprimento das disposições contidas no Protocolo de Biossegurança da Univille. 

 

Joinville, ___de ___________ de 2020. 

 

 

 

______________________ 

ESTUDANTE: 

CPF: 


