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TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DISCENTE EM AÇÃO EXTENSIONISTA 

I - IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

Nome completo CPF 

 
 

 

Curso Matrícula 

 
 

 

 

II – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO EXTENSIONISTA 

Título da ação Data início e data fim 

 
 

 

Local da ação / Nome da Instituição Beneficiária 

 
 
Atividade a ser desenvolvida / Contribuição social 

 
 
 
 

 

Pelo presente Termo de Compromisso e Responsabilidade (o “Termo”), o discente acima identificado, doravante denominado 
ALUNO, CONSIDERANDO que participará da ação extensionista  supra descrita, DECLARA estar ciente das cláusulas e condições 
que seguem, CONCORDANDO com as mesmas e assumindo a responsabilidade de cumpri-las em sua integralidade. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O trecho de deslocamento até o local da ação voluntária será de responsabilidade do ALUNO. 

CLÁUSULA SEGUNDO – O ALUNO é o único responsável pela obtenção dos documentos necessários para participação do Evento, 
assumindo integralmente a responsabilidade, as despesas respectivas e eventuais conseqüências pela ausência de tal documentação. 

CLÁUSULA TERCEIRA – O ALUNO é o único responsável pela guarda de seus pertences, eximindo a FPB de qualquer responsabilidade 
quanto a eventuais imprevistos decorrentes do Evento, tais como extravio ou perda de objetos pessoais, acidentes, entre outros. 

CLÁUSULA QUARTA – O ALUNO obriga-se a ter conduta adequada durante o Evento, respeitando as orientações da equipe da FPB  
destacada para o acompanhamento e a cumprir estritamente o determinado no Cronograma, bem como a utilizar adequadamente as 
instalações disponibilizadas pela IES e ou Instituição Parceira. O ALUNO se obriga a indenizar a FPB por eventuais danos materiais ou 
imateriais causados em razão do descumprimento de quaisquer regras ora estabelecidas.  

CLÁUSULA QUINTA – Compromete-se o ALUNO a não se separar do grupo, em hipótese alguma, nem a realizar por conta própria saídas 
não autorizadas, ainda que em horários em que não haja atividades programadas, sendo que o não cumprimento de tais disposições 
caracterizará falta grave, passível de aplicação das sanções disciplinares pertinentes, estando a FPB isenta de qualquer responsabilidade 
decorrentes de tais atos. 

CLÁUSULA SEXTA – O ALUNO autoriza a FPB e a instituição beneficiária da ação, acima qualificada, a título gratuito e em caráter 
definitivo, irrevogável, irretratável e por prazo indeterminado, utilizar o seu nome e sua imagem e voz obtidas, captadas, gravadas e 
fotografadas nos trabalhos da instituição, bem como reproduzidas por qualquer forma de tecnologia para uso em atividades 
doutrinárias ou de divulgação, seja através de mídia virtual, impressa, televisiva, radiodifusão, palestras e seminários, dentre outros. 

E, por estar de inteiro acordo com as condições aqui pactuadas, firma o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 

 
___________________ / ____ , _____ / _____ / ________                                                         
                Município                       UF           Dia          Mês             Ano                                                                                                              

 ____________________________________ 
                                                                                                                                                                                     assinatura do aluno 

 
 
____________________________________               ____________________________________ 
1ª Testemunha:                                                                                          2ª Testemunha: 
Nome:                                                                                                           Nome:    
RG:                                                                                                                 RG: 


