RECOMENDAÇÕES À COMUNIDADE DA FMRP-USP
(VESTIMENTAS E ATITUDES NOS ESPAÇOS DIDÁTICOS)

Considerando que:
Os professores, funcionários e estudantes representam a imagem da Instituição e, seja qual for o
seu local de trabalho, devem se apresentar de forma a valorizar essa imagem.
Todo indivíduo tem o direito de decidir sobre suas vestimentas pessoais, mas sua
responsabilidade no âmbito Institucional é estar atento para que sua apresentação não represente
constrangimentos a si ou aos demais. Cada um de nós deve ter o compromisso de não divulgar
ideias preconceituosas, difamatórias, obscenas ou racistas, às quais são crimes.
É fortemente recomendável o bom senso para não cair na vulgaridade ou mostrar-se
descompromissado.
No âmbito geral da Instituição, inclusive nas salas de aulas, laboratórios de pesquisas,
laboratórios de aulas práticas, dentro dos espaços da FMRP, além de aulas e estágios no
complexo hospitalar e de saúde, nas áreas de apoio e administrativa é recomendado para toda
comunidade FMRP:

1º - “Apresentar-se pontualmente para as atividades de aulas, atendimento, observação e
supervisão, usando indumentária adequada ao local de atendimento e identificação, sob o
risco de lhe ser imputada falta à atividade.”
2o - Manter conduta social adequada;
3o - Atender a todas as pessoas com educação e cortesia;
4o - Falar em tom moderado de voz;
5o - Evitar o uso de linguagem ou expressões ofensivas.
6o - Os docentes e/ou funcionários, que já atendem à legislação vigente, que receberem
estudantes em ambientes como hospitais, unidades de saúde e laboratórios de pesquisa devem
ser instruídos a não permitir a entrada de pessoas trajadas em desacordo com a NR-32.
7o – Usar jaleco e sapatos cobrindo o peito do pé, em atividades práticas nos espaços localizados
no HCRP e laboratórios da área básica.
8o – Não consumir alimentos e bebidas dentro de salas de aulas teóricas, laboratórios e
ambientes desta natureza.
9o – Não fumar no interior do estabelecimento de ensino ou de saúde, sendo permitido fumar
apenas em áreas externas para esse fim.
10º - Todos devem se apresentar nos locais de aula e de trabalho sempre bem asseados e com
vestimenta apropriada à atividade e ao ambiente acadêmico.
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