
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 
CAMPUS ITAPETINGA 

 

 

AUTODECLARAÇÃO  
 

Eu, ___________________________________________________, CPF _________________________, 

discente regularmente matriculado(a) no Curso Técnico em ___________________________________, 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Itapetinga (BA), sob a matrícula 

nº__________________, declaro, para os devidos fins: ter ciência da existência de pandemia declarada pela 

OMS (Organização Mundial de Saúde), da situação de emergência de saúde pública decorrente do novo 

coronavírus (Sars-CoV-2) causador da doença denominada COVID-19 e dos riscos de executar a atividade 

de estágio, seja ele obrigatório ou não obrigatório, neste momento; ter conhecimento sobre e me 

comprometer na adoção das medidas de prevenção e cuidados necessários para evitar o contágio pelo novo 

coronavírus e de outras doenças contagiosas nos ambientes de realização do estágio; ter plenas condições 

de saúde física e mental para exercer as atividades de estágio; não me incluo no grupo de risco para COVID-

19(*), nem coabito com pessoas em situação de maior vulnerabilidade, motivo pelo qual manifesto a minha 

opção de iniciar as minhas atividades de estágio no período de __/__/____ a __/__/____. 

 

Local:____________________________, ___ de _______________ de 2020. 

 

 

 
_____________________________________ 

Discente 

 

* São consideradas condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações da COVID-19: São considerados grupo de risco para agravamento da 

COVID-19 os portadores de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, e indivíduos fumantes (que fazem uso 

de tabaco incluindo narguilé), acima de 60 anos, gestantes, puérperas e crianças menores de 5 anos. Existem estudos recém-publicados com dados sobre os 

grupos de risco ligados a maior mortalidade por Sars-Cov-2, citando as enfermidades hematológicas, incluindo anemia falciforme e talassemia, doença renal 

crônica em estágio avançado (graus 3,4 e 5), imunodepressão provocada pelo tratamento de condições autoimunes, como o lúpus ou câncer, exceto câncer não 

melanótico de pele, obesidade ou doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica. Também são considerados grupos de interesse para saúde 

pública, merecendo atenção especial devido à vulnerabilidade, a população indígena, carceraria e residentes em instituições de longa permanência para idosos. 

(Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde. Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes. Disponível em: https://aps.bvs.br/aps/quais-sao-os-grupos-de-risco-para-

agravamento-da-covid-19/. Acesso em 16 nov. 2020.). 
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