
 
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:  
 

Nome e telefones para contato de emergência: _______________________________________________ 

Condição de saúde crônica:_______________________________________________________________ 

Medicamento de controle:_________________________________________________________________ 

Alergia a alimentos ou medicamento:________________________________________________________ 

Pelo presente Termo de Compromisso, fica convencionado que a Atividade de Embarque será 
realizada a qualquer momento entre o ingresso no Curso de Oceanografia e a Colação de Grau, de acordo 
com o Regulamento da Atividade de Embarque. 

Eu, ____________________________________________________________________, abaixo-assinado 
e já devidamente qualificado, tendo obtido a oportunidade de realizar a Atividade de Embarque acima 
identificada, comprometo-me expressamente a: 

a) Cumprir fielmente a programação das atividades da viagem de estudos a mim apresentadas, primando 
pela eficiência, exatidão e responsabilidade de sua execução. 

b) Respeitar, acatar e preservar as normas da UFSC e das empresas envolvidas no transporte e 
embarcação (quando aplicável), evitando qualquer atitude que possa prejudicar a minha segurança e de 
outras pessoas. Irei zelar pelo respeito de professores e técnicos, além do nome e da imagem da 
UFSC. 

c) Manter relacionamento interpessoal e profissional de alto nível, respeitando os valores e os princípios 
éticos da profissão. 

d) Ressarcir o ônibus, a embarcação e a universidade de qualquer dano material causado por minha 
negligência, imprudência ou imperícia. Serei responsável por minhas despesas pessoais eventuais e 
por custos de transporte rodoviários de emergência. 

e) Entendo que é estritamente proibido o uso de substâncias ilícitas (drogas) e de bebidas alcoólicas. O 
uso destas substâncias antes e durante a viagem coloca em risco a minha vida e de outras pessoas. 

f) Fui orientado a buscar avaliação médica e psicológica para minha participação nesta atividade. Declaro 
estar apto fisicamente e emocionalmente para a viagem de estudos que requer esforços diferentes 
daqueles de aulas presenciais. 

g) Me responsabilizo por trazer alimentos e bebidas para minha nutrição e hidratação durante o embarque. 
Estou ciente que tal viagem pode causar náusea e vômitos, o que pode levar a minha desidratação 
durante o longo período de trabalho. Fui informado a buscar orientação médica para o uso de 
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medicamentos anti-enjôo. Fui instruído a trazer vestuário e calçados apropriados. Estou ciente da 
necessidade de trazer proteção solar, contra chuva e frio. 

g) Entendo que o trajeto de viagem rodoviária, embarque e desembarque e o trabalho de amostragem em 
embarcações (quando aplicável) me expõem a diversos riscos inerentes a tais atividades. Estou ciente 
que uma embarcação corresponde a uma plataforma móvel, instável, molhada, escorregadia e de difícil 
trabalho. Existe risco de danos de bens materiais pessoais assim como danos físicos leves e severos 
(temporários e permanentes) durante estas viagens. Existe o risco de morte por acidentes durante tais 
atividades. Fui instruído a primar constantemente pela minha segurança mantendo sempre uma das 
mãos agarradas ao barco para me equilibrar. 

h) Declaro que fui instruído a contratar um seguro de vida devido aos riscos inerentes a tal atividade. 

i) Estou ciente que a aprovação na referida disciplina do Curso de Graduação em Oceanografia não está 
vinculado a minha participação nesta viagem de estudo. A viagem de estudo não é obrigatória. Declaro 
que minha participação é totalmente voluntária. 

j) Estou ciente que irei receber e deverei obedecer as normas segurança da embarcação (quanto aplicável) 
e ônibus de transporte rodoviário. Estas normas serão repassadas pela empresa contratada pela UFSC, 
antes do inicio das atividades. Durante o embarque estou ciente que devo utilizar um colete salva vidas 
para minha segurança. Entendo que em nenhuma hipótese devo abandonar a embarcação ou ônibus, 
exceto no caso de emergência, seguindo orientação da tripulação da embarcação. 

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

Florianópolis, ______________________de ________. 

 

 

 

___________________________________________________  

Assinatura  

Nome/matrícula aluna(o): 

 

 

 

___________________________________________________  

Assinatura 

Nome e CPF responsável legal: 

 

 


