
MEMORANDO-CIRCULAR Nº 01/2019/FM/NMT

Brasília, 02 de janeiro de 2019.

A todos os usuários do NMT,

  

Assunto: Termo de autorização de acesso às dependências do NMT

 

Informamos que a par�r de 2019, será adotado o formulário anexo para solicitações e autorizações de acesso às
dependências do Núcleo de Medicina Tropical.

Tal medida visa a um maior controle e segurança das salas e dos laboratórios, assim como promove a
corresponsabilidade dos usuários na composição de eventuais danos ao patrimônio da Universidade de Brasília.

A solicitação de acesso deve par�r do professor responsável pelo laboratório ou setor e ser dirigida à
Coordenação do NMT, que avaliará a viabilidade do pedido e indicará as(os) técnicas(os) responsáveis por orientar os usuários.

O acesso será permi�do desde que observados os seguintes requisitos:

a) Para estudantes/profissionais externos ao Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical (PGMT), é
obrigatória carta de apresentação da Ins�tuição/Faculdade/Departamento de origem;

b) As autorizações terão a validade estabelecida no termo;

c) O NMT se reserva o direito de revogar o acesso a qualquer momento para a preservação dos interesses da
ins�tuição; 

d) Para laboratórios, o acesso somente será liberado após realização de capacitação ou instrução com equipe
técnica responsável;

e) A liberação do acesso enseja corresponsabilidade entre os professores orientadores, coordenadores do
laboratório e usuários, em relação a qualquer a�vidade realizada nas dependências do NMT;

f) O usuário estará sujeito tanto às normas e regras es�puladas em cada dependência quanto às penalidades
descritas no Regimento Interno da Universidade de Brasília;

g) Em caso de acidentes ou dúvidas, o usuário deverá obrigatoriamente entrar em contato imediato com o(a)
servidor(a) do quadro da UnB responsável pelo laboratório/setor para adoção das medidas per�nentes. 
 

 

Documento Relacionado: I -  Modelo - Termo de Autorização de Acesso (SEI 3387452)

 

Atenciosamente,

 

A Coordenação
Núcleo de Medicina Tropical

Faculdade de Medicina 
Universidade de Brasília

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Adolfo Sierra Romero, Coordenador(a) do Núcleo de Medicina Tropical
da Faculdade de Medicina, em 09/01/2019, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da
Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3373610 e o código CRC
3FB4BBC5.

 
Referência: Processo nº 23106.000270/2019-56 SEI nº 3373610

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3817913&id_procedimento_atual=3802246&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000786&infra_hash=80b7788760017c4b7b484acaf2a1c0a6eb2de6fb6e47213c20c28ba38d7b2e71

