
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

DIRETÓRIO ACADÊMICO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 

Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE, eu, 

__________________________________________________, portador do 

R.G. nº __________________ , emitido pelo órgão ____________ do estado 

______ e C.P.F. nº _________________________ , referente à participação no 

V COREQUI (5º Congresso Regional de Estudantes de Química), promovido 

pela comissão de estudantes do Diretório Acadêmico de Licenciatura em 

Química (DALQ) Maria Ângela Vasconcelos de Almeida, da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), a ser realizado no período de 

21/07/2019 a 27/07/2019, do(a) menor  

_____________________________________________________, portador(a) 

do R.G. nº __________________ , emitido pelo órgão ____________ do 

estado ______ e C.P.F. nº _________________________ , como seu(sua) 

tutor(a) legalmente constituído(a), autorizo, por meio deste, sua participação no 

evento e comprometo-me a: 

Responsabilizar-me por quaisquer danos causados, voluntariamente, 

aos equipamentos, móveis e imóveis da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE) ou do NAE (Núcleo de apoio a eventos), e autorizo, 

desde logo, o lançamento, em DAF (Documento de Arrecadação Federal) do 

valor dos danos porventura causados por mau uso, omissão de zelo ou 

descuido por  parte do menor supra citado; 

Responsabilizar-me pelo cumprimento do Regimento e demais Normas 

Internas da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) ou do 

Colégio Lions de Dois Irmãos, especialmente quanto ao cumprimento dos 

horários previstos pelo cronograma do evento, que não ultrapassará as 22:00 

(vinte duas horas) para o ingresso em suas dependências, salvo em grupos 

acompanhados por monitores ou organizadores do evento, e que após este 

horário as portas serão fechadas e as luzes apagadas; outrossim, o(a) menor, 

indicado(a) acima compromete-se a zelar pela limpeza e respeitar as 



indicações de proibição do fumo fora dos espaços destinados a esta finalidade, 

bem como obriga-se a seguir todas as orientações transmitidas pela Equipe do 

Evento ou por membros da Segurança destas Instituições, sob pena de 

expulsão do Evento; 

Estou ciente de que a tolerância máxima para o ingresso nas salas para 

início de cada atividade do evento é de 15 min. (quinze minutos) sobre o 

horário de inicio da atividade e, que, se houver atraso de 1h após o horário 

estipulado, que a Comissão Organizadora se reserva o direito de cancelar a 

atividade depois de transcorrido este período, sendo considerada a atividade 

como realizada e contabilizada a cota correspondente.  

 Informo, desde logo, à Comissão Organizadora que: 

(     ) O(A) menor NÃO faz uso de Medicamentos Controlados; 

(  ) O(A) menor faz uso de Medicamentos Controlados, os quais descrevo 

como: 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________, comprometendo-

me a adquiri-los, às minhas expensas, e que o(a) menor deve tê-los em sua 

posse, portá-los quando necessário e utilizá-los, unicamente, sob orientações 

médicas, sob pena de expulsão do Evento; 

(     ) O(A) menor NÃO tem alergias conhecidas; 

(     ) O(A) menor tem alergia às seguintes substâncias: _________________ 

______________________________________________________________ 

___________________________________________, às quais, compromete-

me a evitar, e relembrar à Comissão Organizadora desta alergia, quando 

necessário; 

(     ) O(A) menor NÃO possui restrições alimentares (dieta livre); 

(     ) O(A) menor Possui restrições alimentares, as quais informo como: 

 _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________ e para tanto, 

solicito, desde logo, alimentação diferenciada, adequada a estas restrições; 

 Estou ciente de que a programação do evento inclui atividades culturais, 

destinadas à maiores de 18 anos, onde existe a possibilidade do(a) menor 

adquirir e fazer uso de bebidas alcoólicas e, sendo de minha responsabilidade: 



 (     ) NÃO AUTORIZO a participação do(a) menor, supra citado(a), em 

quaisquer atividades culturais programadas no Evento; 

 (      ) AUTORIZO a participação do(a) menor, supra citado(a), em todas 

as atividades culturais programadas no Evento; 

Também estou ciente de que, em caso de expulsão, abandono 

injustificado ou desrespeito a estas normas, o(a) menor poderá ficar 

impedido(a) de participar de quaisquer outras ações ou eventos promovidos 

pelas comissões da EXEQUI, ENEQUI ou COREQUI. 

 Por concordar com as condições ora descritas, e serem verídicas todas 

as informações aqui prestadas, firmo este termo. 

 

_______________________________________________ 

Nome do responsável(LEGÍVEL): 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

 

 

______________________________________________________ 

Nome do Menor (LEGíVEL) 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Menor 

 

Local: _____________________ , data: _____________ 


