Gabinete do
Vice-Reitor

Modelo: Para docentes e servidores técnicos e administrativos
Termo de Ciência e Responsabilidade
Eu, _________________<nome>_________________, nº USP ____________, lotado na/o
_____<Unidade/órgão>_____, tendo sido selecionado/convidado para participar de
programa de _____<intercâmbio/estágio>_____ junto à _____<nome da Universidade de
destino>_____ conforme Edital _____<designação e número do edital>_____, declaro estar
plenamente ciente de que, devido à declaração de pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus
SARS-CoV-2) pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, a Universidade de
São Paulo (USP) decidiu pela suspensão das viagens de seus docentes e funcionários para
atividades no exterior conforme Plano de readequação para o ano acadêmico 2020 de
16/06/2020 – PRAA-2020, em posição institucional reiterada até o presente momento,
priorizando, acima de tudo, a proteção e preservação da saúde e da vida de seu corpo
funcional.
No entanto, ciente e a despeito dos perigos inerentes ao cenário da atual pandemia e das
potenciais consequências que dela podem advir, decidi realizar, sob minha conta e risco, a
viagem para _____<cidade e país>_____ para complemento de minha formação acadêmica,
científica ou profissional.
_____<Local e data>_____
_____<Assinatura>_____

Modelo: Para estudantes de graduação e pós-graduação
Termo de Ciência e Responsabilidade
Eu, _________________<nome>_________________, nº USP ____________, aluno(a)
regularmente
matriculado(a)
no
curso
de
graduação/pós-graduação
em
__________<curso>____________, da/o _____<Unidade/órgão>_____, tendo sido
selecionado para participar de programa de _____<intercâmbio/programa>_____ junto à
_____<nome da Universidade/Instituição de destino>_____ conforme Edital
_____<designação e número do edital>_____, declaro estar plenamente ciente de que,
devido à declaração de pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus SARS-CoV-2) pela
Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, a Universidade de São Paulo (USP)
decidiu pela suspensão das viagens de seus alunos para atividades no exterior conforme Plano
de readequação para o ano acadêmico 2020 de 16/06/2020 – PRAA-2020, em posição
institucional reiterada até o presente momento, priorizando, acima de tudo, a proteção e
preservação da saúde e da vida de seu corpo discente.
No entanto, ciente e a despeito dos perigos inerentes ao cenário da atual pandemia e das
potenciais consequências que dela podem advir, decidi realizar, sob minha conta e risco, a
viagem para _____<cidade e país>_____ para complemento de minha formação acadêmica.
_____<Local e data>_____
_____<Assinatura>_____
São Paulo, 14 de julho de 2020.
Grupo de Trabalho
Portaria GR 288, 26.05.2020
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