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Termo de Responsabilidade e Normas para a realização de Visitas Técnicas e outras 

atividades extraclasse (trabalhos de campo, jogos estudantis, etc.) 
Aluno:    

Matrícula:                                     Curso:                                                             RG:       

CPF_                                             Tel. Res:    Cel.:   

Endereço:                                                                                                                                                                  Bairro 

:                                                    _CEP:                         Cidade:                                         Estado:    

Local da visita:_                                                       _Cidade:                                                     _Estado:_   

 

Autorização: (    ) Somente para esta atividade          (    ) Para todas as atividades do ano 

 

As Visitas Técnicas são atividades pedagógicas com vistas a promover o desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem. 

Promovem a integração entre a teoria e prática no que se refere aos conhecimentos adquiridos pelos alunos na escola. 

As Visitas Técnicas são de vital importância para que os alunos vivenciem o mercado, seus produtos e serviços in loco e 

também facilitam a integração entre os mesmos. 

As  Visitas  Técnicas  não  são  excursões  de  lazer.  Para  o  bom  andamento  das  mesmas,  todo  aluno 

participante concordará em cumprir todas as normas abaixo, assinando o presente termo: 

1. Portar documento de identificação; 

2. Ser pontual nos horários de saída e de retorno ao IFBA campus Ilhéus; 

3. Levar roupa de cama e banho e colchonete, se for o caso; 

4. Usar calça comprida, camisa de mangas e calçado fechado de couro em visitas técnicas realizadas em empresas; 

5. Não fazer uso de quaisquer substâncias nocivas à saúde (bebida alcoólica, etc.) durante todo o períod o de realização da visita, 

inclusive nas viagens de ida e volta; 

6. Atender às solicitações e normas da empresa durante a visita; 

7. Não tocar em máquinas e equipamentos nas áreas da empresa; 

8. Respeitar os transeuntes durante todo o percurso da viagem; 

9. Zelar pela conservação e limpeza do ônibus; 

10. Contribuir para a tranquilidade do motorista na realização do seu trabalho; 

11. Zelar pela manutenção da boa imagem do IFBA campus Ilhéus; 

12. Zelar pelo bom relacionamento entre o IFBA campus Ilhéus e a empresa; 

13. Zelar pelo bom relacionamento entre os participantes da visita técnica; 

14. Não será tolerado nenhum tipo de indisciplina durante a atividade; 

15. O aluno não poderá separar-se do grupo durante a visita técnica para realizar atividades particulares; 

16. O IFBA campus Ilhéus não se responsabilizará por objetos pessoais dos alunos (aparelhos celulares, máquinas fotográficas, 

etc.); 

17. O aluno que não for à visita técnica se compromete a devolver ao IFBA campus Ilhéus o auxílio financeiro que tenha 

recebido; 

18. Não será permitido participar da visita técnica pessoas estranhas ao grupo; 

19.  A  condução  de  quaisquer  decisões  que  tenham  que  ser  tomadas  diante  de  algum  transtorno,  será  feito  pelo(s) 

responsável(is) acompanhante(s) da visita. 

20. O cumprimento das normas acima estipuladas será observado com rigor pelo(s) responsável(is) 

acompanhante(s) da visita. O aluno estará sujeito às sanções previstas no Código de Ética e Disciplina do IFBA campus Ilhéus, no 

caso de desacato às normas. 

Declaro ter lido todas as normas com atenção comprometendo-me a respeitá-las. 

 

Ilhéus,            de                                                 de _______ 
 
 
 

Assinatura do aluno 
 
 

Assinatura do responsável legal pelo aluno menor e beneficiário do seguro 

CPF: 

RG: 


