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ANEXO I 

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOBRE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, DE FORMA 

PRESENCIAL, DOS CURSOS DO IFMA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19  

Eu,_____________________________________________________________________________

RG______________________ nascido(a) em ____/____/__________, CPF 

____________________________, matriculado(a) no _____ período, no ___ semestre de 2020, do 

Curso de ___________do IFMA Campus __________, ciente quanto à existência da pandemia 

declarada pela OMS (Organização Mundial de Saúde), da situação de emergência de saúde pública 

decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19) e das consequências em relação a minha formação e 

antecipação de colação de grau e demais responsabilidades, declaro para todos os efeitos e fins que: 

(  ) Tenho conhecimento a respeito das medidas de prevenção e cuidados necessários para evitar o 

contágio do Novo Coronavírus (COVID-19) e de outras doenças contagiosas nos ambientes de 

estágios.  

(  ) Tenho plenas condições físicas e mentais de exercer as atividades de estágio junto às 

concedentes, não me incluo no grupo de risco para COVID-19 (*), motivo pelo qual manifesto a minha 

opção de continuar/iniciar com as minhas atividades de estagiário e declaro que faço e farei uso 

regular dos equipamentos de proteção individual e coletiva, ciente de que são necessários para a 

minha proteção, conforme preconizado pelo IFMA e pela supervisão de estágios e estou ciente dos 

riscos, sendo que, em caso de não haver equipamento ou material de proteção e segurança, deverei 

suspender imediatamente o prosseguimento das minhas atividades de estágio, devendo comunicar 

formalmente tal situação ao supervisor de estágio e à coordenação do curso, a quem compete tomar 

as providências cabíveis. 

 

 _____________________, MA ,____ de _____________________ de 2020.  

 

___________________________________  ___________________________________                 

Assinatura do (a) Estudante                                                Assinatura do Coordenador do Curso  

 

___________________________________  ___________________________________                   

Assinatura do (a) Supervisor de Estágio (a) do IFMA            Assinatura do Responsável Legal da Concedente 

 


