
SOLICITAÇÃO DE ACESSO À UAST 

 
Formulário para solicitação de entrada nas dependências da Unidade Acadêmica de           

Serra Talhada, durante a pandemia e vigência do trabalho remoto. 
 
Para que a solicitação seja melhor atendida, ressaltamos atenção aos seguintes itens:  

1. A solicitação deve ser realizada com, NO MÍNIMO, 72 HORAS ÚTEIS, OU             

SEJA,TRÊS DIAS ÚTEIS DE ANTECEDÊNCIA, para avaliação da justificativa da          

atividade ou serviço essencial e emissão da devida autorização ao solicitante.  

2. O planejamento de acesso será em duas modalidades, MENSAL e ÚNICO, podendo             

ser renovado sempre que houver necessidade, respeitando o prazo pré-determinado.  

3. No momento do acesso, faz-se necessária a apresentação da mensagem de e-mail             

com a AUTORIZAÇÃO DIGITAL (smartphone, tablet, etc.) ou IMPRESSA (em papel),           

bem como DOCUMENTO de IDENTIFICAÇÃO (com foto).  

4. O ESTUDANTE, exceto aquele que mora na Residência Estudantil, deverá anexar, no             

momento da sua solicitação, um OFÍCIO DO PROFESSOR/ORIENTADOR, justificando         

a sua entrada na UAST e especificando a qual curso o discente pertence. Nas atividades               

de laboratório e campo o discente deverá estar acompanhado do técnico(a) ou            

professor(a) responsável.  

5. No caso das ATIVIDADES DE CAMPO e acesso às INSTALAÇÕES DOS            

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO em Biodiversidade e Produção Vegetal, o(a)         

Coordenador(a) do Programa deverá enviar diretamente para o e-mail da Direção           

Administrativa, dirad.uast@ufrpe.br, a listagem dos estudantes e orientadores        

responsáveis, com seus respectivos cronogramas mensais de atividades.  

6. Para os servidores e estudantes que fazem parte dos GRUPOS DE RISCO             

determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a solicitação deve ser           

realizada diretamente para o e-mail da Direção Administrativa: dirad.uast@ufrpe.br,         

com justificativa e respeitando o prazo pré-determinado. 

7. No caso de uma eventual indisponibilidade do formulário eletrônico, o requerente            

deverá preencher este formulário e enviá-lo diretamente para o e-mail da Direção            

Administrativa: dirad.uast@ufrpe.br. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Solicitante (Nome)* 

Nome completo da pessoa interessada em acessar as instalações da Unidade. 

 
 
Categoria* 

Informe a categoria a qual tem vínculo com esta instituição. 

 Docente 

 Técnico(a) 

 Discente (Graduação) 

 Discente (Pós-Graduação) 

Discente Residente 
 
 
E-mail* 

ATENÇÃO! Toda a comunicação será realizada através deste endereço de e-mail (confirmações, instruções, etc), 

portanto, informe um endereço que tenha real e pronto acesso. 

 

 

Telefone(s)* 

Contato(s) telefônico(s) para comunicação imediata (imprevistos, informações, etc). 

 

 
 
Acompanhantes 

Caso haja necessidade de acessar a Unidade acompanhado(a), informe o NOME do(a) acompanhante. Ressaltamos 

que será necessário apresentar um documento de identificação do(a) acompanhante quando do acesso à Unidade 

Acadêmica. 

 
 
 
Tipo do Acesso* 

Modo como pretende realizar o(s) acesso(s). ATENÇÃO! Os FINAIS DE SEMANA e os FERIADOS são casos de 

excepcionalidade e a solicitação deve ser realizada diretamente através do e-mail da Direção Administrativa: 

dirad.uast@ufrpe.br. 

 

MENSAL 

No(s) dia(s) da semana de um 

determinado período. 

Início: 

 

 

 

Fim: 

 

 

Dia(s) da Semana: 

       Segunda-Feira 

       Terça-Feira 

       Quarta-Feira 

       Quinta-Feira 

       Sexta-Feira 

ÚNICO 

Em uma data específica. 

Dia específico: 



 
Turno(s)* 

Turno(s) que pretende realizar o(s) acesso(s). 

 

Local* 

Local que pretende acessar dentro da Unidade. ATENÇÃO! Caso o local seja um LABORATÓRIO, verifique os 

CRITÉRIOS e RESPONSABILIDADES com o setor competente e ANEXE a documentação comprobatória da autorização 

nos ARQUIVOS (abaixo). 

 

 

 

Justificativa* 

Motivo para a necessidade do acesso ao local informado. 

 

 

 

 
Termo de Ciência* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manhã 

Preencha os horários (chegada e saída) ao lado. 

Chegada: Saída: 

Tarde 

Preencha os horários (chegada e saída) ao lado. 

Chegada: Saída: 

 Declaro que eu e os meus eventuais acompanhantes: 

👉 Não fazemos parte dos grupos de risco determinados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS); 

👉 Não moramos com pessoas idosas ou que façam parte do grupo de 

risco; 

👉 Utilizaremos obrigatoriamente máscaras nas dependências na 

Unidade Acadêmica de Serra Talhada; 

👉 Adotaremos as medidas de prevenção e cuidados individuais de 

proteção ao Coronavírus dentro das instalações da Unidade. 
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