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Uberlândia, 09 de fevereiro de 2022. 

 

Prezada Comunidade, 

 

Percebemos que o comunicado enviado ontem, 08 de fevereiro de 2022 gerou muitas dúvidas 

sobre os procedimentos adotados. Portanto, gostaríamos de esclarecer: 

SITUAÇÃO  VACINAL dos estudantes da ESEBA/UFU: 

• Receberemos, no primeiro dia de aula, em envelope lacrado e identificado com nome 

e turma, os cartões de vacina atualizados de todos os estudantes, exceto aqueles 

que ingressaram no primeiro período e entregaram o documento recentemente.  

• Os estudantes que ainda são se imunizaram deverão entregar tal atualização tão logo 

seja realizada a primeira etapa da imunização. 

• O estudante NÃO ficará sem assistir aulas ao não apresentar tal documentação. 

Entretanto é de extrema importância essa medida para resguardar a saúde individual 

e a saúde coletiva no espaço em que o estudante está inserido. 

• Por tratar de dados pessoais sensíveis nenhuma informação será publicizada, 

entretanto será de fundamental importância para o acompanhamento da situação 

vacinal da comunidade a articulação com o serviço social, setor de saúde e direção 

escolar. 

 

SOBRE O USO DE MÁSCARA: 

O uso de máscara é obrigatório no interior da Unidade, em espaço aberto ou fechado, 

de modo que cubra a boca e o nariz.  Estarão resguardados aqueles casos previstos na Lei 

Federal 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do coronavírus: 

• "§ 7º A obrigação prevista no caput deste artigo será dispensada no caso de pessoas 

com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências 

sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso 

adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica, que poderá 

ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 (três) anos 

de idade". 

 

• É importante que cada estudante esteja com uma troca de máscara disponível. A 

ESEBA/UFU terá máscaras disponíveis para eventualidades e possíveis trocas no 

meio da rotina escolar.  
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BEBEDOUROS 

 

• Providenciem garrafinhas de água, pois os bebedouros da unidade estão bloqueados 

para beber água direto no bico, sendo possível APENAS beber água em copos e 

garrafinhas individuais.  

 

ESTUDANTES QUE ESTEJAM EM CONDIÇÃO E FATORES DE RISCO: 

Segundo o Art. 6º da Resolução 02/2021 que dispõe sobre  o funcionamento do retorno ao 

Ensino Presencial na Escola de Educação Básica ESEBA/UFU, os estudantes que 

apresentem condição e fatores de risco apresentados abaixo, deverão enviar através de seus 

responsáveis legais AUTODECLARAÇÃO, (modelo em anexo), à Assessoria Pedagógica, 

acompanhada do atestado médico, para as devidas providências. E-mail: 

assessoria@eseba.ufu.br. 

 

I - idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;   

II - tabagismo;   

III - obesidade;   

IV - miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca; miocardiopatia isquêmica, etc);  

V - hipertensão arterial;   

VI - doença cerebrovascular;  

VII - pneumopatias graves ou descompensadas (asma moderada/grave, DPOC);   

VIII - imunodepressão e imunossupressão;   

IX - doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3,4 e 5);   

X - diabetes melito, conforme juízo clínico;   

XI - doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;  

 XII - neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele);   

XIII - cirrose hepática;   

XIV - doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia);   

 XV - gestação.   

XVI – Estudantes com deficiências que tenham baixa imunidade  

 

 
Aguardem o encontro agendado no dia 10 de fevereiro as 2022, às 17 horas para maiores 

esclarecimentos.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=S11ax9r2uUE  

 

 
Atenciosamente, 

 
Daniel Santos Costa 

Diretor Eseba-UFU  
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AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE 

 

  

Eu, __________________________________________________________, RG nº 

_____________________, CPF nº _____________________, responsável legal 

pelo(a) aluno(a) ______________________________________________, 

matriculado(a) no____________ ano/período, declaro para fins específicos de 

atendimento ao disposto na Resolução da Eseba de Retorno às aulas presenciais nº 

02/2021, que o estudante citado acima se enquadra em condição de Regime Especial, 

sendo necessário o afastamento das atividades presenciais em razão de possuir fator, 

condição ou situação de risco para agravamento de Covid-19, nos termos do Artigo 

6º da citada Resolução. Declaro, ainda, pelas mesmas razões, que me proponho 

a cumprir orientações da Equipe Pedagógica quanto ao Horário Especial do 

estudante. Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de informação falsa 

me sujeitará às sanções penais, cíveis e administrativas previstas em Lei. 

 

  

________________ , ____ de ______________ de _______. 

Local e data 

  

_________________________________________ 

Assinatura 


