Termo de compromisso para
Participação de Prática de Campo
Eu, ______________________________________________________, CPF _________________ ,
RG __________(no) _____ (órgão) ____ (UF); Residente em ________________________ (rua/av.),
no _______, ________________________(complemento), __________________________(bairro),
___________________(município),_______________(CEP); estudante do Curso de Ciências
Biológicas da UFAM com o número de matrícula _______________________, declaro que sou
maior de idade, que me encontro em boas condições de saúde, e que estou de acordo em
participar da Prática de Campo da disciplina ________________________________________ que
será realizada _________________________________(local) entre os dias ____ e ____ de
_________(mês), de _________ (ano). Declaro também que estou ciente que os dados
apresentados aqui serão incluídos no cadastro do IBAMA para atividades didáticas em áreas de
proteção ambiental *; que seguirei rigorosamente as normas do IBAMA e as diretrizes dos
professores responsáveis e do pessoal do IBAMA, não farei coletas nem levarei nenhum material
biológico da reserva sem autorização explícita dos professores responsáveis e do pessoal do IBAMA,
que não me afastarei do grupo sem informar a um professor, que não levarei e nem consumirei
bebidas alcoólicas durante a excursão, que utilizarei colete salva-vidas em deslocamentos aquáticos
e que me foi recomendado o uso de botas durante as caminhadas na floresta, devido ao risco de
picada de cobra. Se eu tiver alguma necessidade específica de medicamentos (e.g. alergia, asma),
ficarei responsável por levá-los.
Em caso de emergência, deverá ser contatada a seguinte pessoa:
__________________________________, cujo endereço é _________________________ (rua/av.),
no _______, ________________________(complemento), __________________________(bairro),
_______________________(município), e cujo telefone é ___________________. Outro contato
para emergência é: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Minha conta bancária para a ajuda de campo (ser for aprovada) é ___________________ (Conta
Corrente), __________ (Agência), ______________________(Banco).
Meu telefone pessoal é _____________________; Meu e-mail é ____________________________;
Minha data de nascimento é _______/ ________/__________.
Instruções para o preenchimento deste documento:
1. Este documento possui campos de formulários disponíveis somente com
"Adobe Reader";

Assinado

______________________________________

2. Para inserir dados, mova o cursor sobre os campos (lacunas) indicados e
clique com o botão principal do mouse. Através do teclado digite as
informações solicitadas;
3. O sistema empregado neste documento impede a manutenção dos dados
em arquivo PDF. No entanto, se for impossível realizar o procedimento de
impressão logo após a introdução dos dados, siga os passos a seguir para
gerar um arquivo com formato XPS ou TIF e imprimir depois:
A - Selecione o item "Imprimir" do menu principal "Arquivo";

Manaus, ______ de ______________de ________.

B - Na caixa de lista de impressoras selecione "Microsoft XPS Document
Writer" ou "Microsoft Office Document Image Writer";
C - Indique a pasta de destino e introduza um nome para o arquivo final e
clique no comando "Salvar".
Notas:

Os passos acima descritos correspondem à procedimentos nos sistemas operacionais Windows XP
e VISTA (Microsoft Corporation); Dependendo da versão e estado de atualização do sistema
operacional, os recursos indicados no item B, podem estar indisponíveis no computador do usuário.

[ ESTE QUADRO DE INFORMAÇÕES SERÁ OMITIDO NA IMPRESSÃO DO DOCUMENTO ]

*CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – "Crime de Falsidade Ideológica: Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar
a verdade sobre fato juridicamente relevante."

