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TERMO DE COMPROMISSO DOS ALUNOS PARA TRABALHOS DE 
CAMPO NO ÂMBITO DO DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 

Os trabalhos de campo são atividades acadêmicas organizadas por um ou mais professores, podendo 
estar previstos no plano de ensino de disciplina curricular (como uma “viagem de estudos” ou “aula 
de campo”), constituir um deslocamento a serviço de projeto de pesquisa ou de extensão registrado 
em formulário específico da UFSC, ou ainda constar do plano de atividades de estágios e bolsas de 
iniciação científica. Tendo em vista a programação proposta pelo professor, cabe ao estudante 
observar uma pauta de compromissos de modo a promover sua segurança e a adequada realização 
das atividades programadas. Os termos estão relacionados a seguir: 

1. A definição do roteiro de visitas, tempo de permanência e horários a serem cumpridos pelo grupo 
são atribuições exclusivas do professor responsável.  

2. De acordo com a legislação federal em vigor é de responsabilidade de professores, servidores e 
estudantes zelar pelo patrimônio público e privado envolvido no trabalho de campo, tais como 
veículos, materiais de trabalho e equipamentos dos espaços a serem visitados.  

3. O estudante não deverá ausentar-se das atividades, sob nenhuma circunstância, sem a prévia 
autorização do professor responsável. 

4. Em visita a ambientes naturais e sociais que envolvam um maior risco à integridade física, os 
estudantes deverão seguir estritamente as medidas de segurança anunciadas pelo professor 
responsável, empresas, instituições oficiais ou guias locais. 

5. O estudante deverá comportar-se e usar vestimenta em conformidade com as instruções 
apresentadas antes do trabalho de campo, ficando sob sua responsabilidade possíveis prejuízos 
derivados da entrada não autorizada em recintos ou instituições conforme for determinado. 

6.  O estudante deve cumprir, sempre que couber, as recomendações das autoridades da área de 
saúde, como vacinação prévia, prevenção de risco de contágio, etc.  

7. O estudante portador de doença prévia ou crônica deverá apresentar atestado médico atualizado 
autorizando sua participação no trabalho de campo. 

8. A responsabilidade por levar medicamentos de uso regular e para os casos de diarreia, dor de 
cabeça, enjoo, picada de mosquito, alergia, etc. é do estudante, bem como os problemas decorrentes 
do uso de medicamentos inadequados. 

9. O professor responsável detém a autoridade para excluir do trabalho de campo, a qualquer 
momento, o estudante que estiver de posse e/ou uso de bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas durante 
o deslocamento (seja em veículo da UFSC ou de terceiros) ou durante a realização das atividades.  
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10. A responsabilidade do professor e da UFSC pela condução e coordenação do grupo se limitam 
às atividades previstas ou realizadas, não se estendendo a qualquer situação ou eventualidade fora 
dos locais e horários estabelecidos.  

11. É de inteira responsabilidade do estudante qualquer dano à sua segurança, saúde e integridade 
física fora das atividades conduzidas pelo professor responsável.  

12. O professor responsável e a UFSC, são isentos dos prejuízos causados ao grupo ou a terceiros 
por omissão da verdade ou conduta indevida durante o deslocamento e realização das atividades. 

13. O estudante que infringir as normas supracitadas, neste termo de compromisso, será advertido 
ou desligado das atividades programadas pelo professor responsável e, ainda, em caso de grave erro 
de conduta, poderá responder à inquérito disciplinar, de acordo com o Regimento da Universidade 
Federal de Santa Catarina.  

14. Este termo deve ser assinado e entregue ao professor responsável antes do início do 
deslocamento do trabalho de campo. 

Eu,_____________________________________________________________________________, 
CPF: ____________________________, estudante regular na Universidade Federal de Santa 
Catarina, com o número de matrícula ___________________, li o Termo de Compromisso e aceito 
as normas estabelecidas para a participação nos trabalhos de campo da disciplina: 
_______________________________________ ou do projeto:  
__________________________________________________________________, no período de          
/       /               a            /       /            . 

Nome e telefone para contato em caso de necessidade: 

Telefone:__________________ 

Nome:___________________________________________________ 

 

Florianópolis, SC           /        / 
 
 
_______________________________________________ 
Assinatura do estudante ou responsável legal (nome e RG) 
 
 
______________________________________ 
Assinatura do professor responsável com SIAPE 


