ANEXO A

Curso de Oceanografia
TERMO DE COMPROMISSO
O presente Termo de Compromisso está vinculado à Atividade de Embarque prevista na matriz curricular
do Curso de Oceanografia, sendo firmado entre a Coordenação do Curso de Oceanografia e o acadêmico
envolvido na referida Atividade.
IDENTIFICAÇÃO DO ACADÊMICO:
Nome:
Curso:

Campus:

Código do acadêmico:
Data de nascimento:
Nome do pai:
Nome da mãe:
Nacionalidade:

Estado civil:

CPF:
Carteira de Identidade:
Rua:

Número:

Complemento:
CEP:

Cidade:

UF:

E-mail:
Pelo presente Termo de Compromisso, fica estabelecido que a Atividade de Embarque será
realizada a qualquer momento entre o ingresso no Curso de Oceanografia e a Colação de Grau,
Eu, ____________________________________________________________________, ciente do
Regulamento da Atividade de Embarque e já devidamente qualificado, comprometo-me expressamente a:
a)

cumprir fielmente a programação da Atividade de Embarque, aprovada pelo
respectivo orientador, com a concordância do Professor Responsável pela
Atividade de Embarque, primando pela eficiência, exatidão e responsabilidade em
sua execução;

b)

respeitar, acatar e preservar as normas internas da embarcação, abstendo-se de
qualquer atitude que possa prejudicar o bom nome, a imagem ou a confiança
interna e pública da mesma ou da UFSC;

c)

manter relacionamento interpessoal e profissional de alto nível, respeitando os
valores da embarcação e os princípios éticos da profissão;

d)

ressarcir a embarcação de qualquer dano material a ela causado por negligência,
imprudência ou imperícia, bem como pagar por despesas de ordem pessoal ou
por aquelas realizadas em seu nome;

e)

responder judicialmente por atos ilícitos praticados durante a realização da
Atividade de Embarque;

f)

formalizar a realização da Atividade de Embarque, através do preenchimento da
Ficha de Controle de Embarque e providenciar sua entrega ao Professor
Responsável.

E por estar ciente e de acordo com o que se estabelece neste Termo, firmo o presente.

________________, ____ de ______________ de ______
___________________________

____________________________

Acadêmico

Curso de Oceanografia

