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ANEXO I 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

Eu   , 
(nacionalidade) , (estado civil)  , 

(profissão)  , inscrito no CPF sob o nº 
  e no RG nº , declaro ter ciência de que 
o ato de infração às regras contidas na Organização Acadêmica do IFPE, e listadas abaixo, 
poderá resultar em minha exclusão do regime de Moradia Estudantil: 
a) apresentar-se nas dependências da Instituição, portando e/ou sob o efeito de bebidas 
alcoólicas e/ou de qualquer outra substância tóxica proibida por Lei; 
b) participar de movimentos de faltas coletivas às aulas; 
c) participar de movimentos que ensejem desordem na Instituição ou incitar outrem a 
fazê-lo; 
d) introduzir ou portar na Instituição armas, substâncias inflamáveis, explosivos ou 
qualquer objeto que represente perigo para si ou para a comunidade acadêmica; 
e) facilitar a entrada de pessoa que represente perigo para si ou para a comunidade 
escolar. 
f) agredir fisicamente e/ou moralmente colegas e servidores da Instituição; 
g) proferir palavra de baixo calão, gesticular obscenidades, escrever ou fazer desenhos 
pornográficos em qualquer dependência da Instituição, bem como se valer de meios 
eletrônicos para ter acesso a pornografias ou similares; 
h) usar indevidamente o fardamento e os documentos de identificação da Instituição; 
i) provocar e/ou participar de algazarras nas dependências da Instituição, especialmente 
nos locais destinados às aulas e a outras atividades que requeiram silêncio e 
comedimento; 
j) ter, nas dependências da Instituição ou em locais em que a esteja representando, 
comportamento que atente contra o decoro público; 
k) divulgar e/ou distribuir no recinto da Instituição, sem a devida autorização, impressos 
e publicações de qualquer natureza; 
l) promover coletas, festas, rifas, “livros-de-ouro”, venda de comida ou objetos, ou outras 
modalidades de arrecadar dinheiro e doações, usando o nome do estabelecimento sem 
a expressa autorização da Direção Geral do Campus. 
m) causar danos de qualquer natureza a objetos pertencentes à Instituição. 
n) discriminar qualquer membro da comunidade acadêmica por motivo de raça, etnia, 
classe, credo, gênero, orientação sexual ou outros; 



o) tratar qualquer membro da comunidade acadêmica de forma desumana, violenta, 
aterrorizante, vexatória ou constrangedora; 
p) conservar em seu poder qualquer equipamento e/ou instrumento da Instituição, salvo 
com a expressa autorização das instâncias competentes. 
q) praticar jogos de azar e fazer apostas nas dependências da Instituição; 
r) fazer publicação em imprensa falada, escrita, televisionada ou em quaisquer outros 
meios de comunicação em nome da Instituição, sem autorização expressa da Direção do 
Campus; 
s) usar barragens, rios, lagos e açudes dos Campi para banho ou pesca sem a devida 
autorização; 
t) deixar de cumprir as normas para manutenção da ordem nos alojamentos, refeitório e 
demais dependências de atividades pedagógicas ou administrativas estabelecidas pelo 
Campus Agrícola; 
u) deixar de comparecer aos plantões e escalas da Instituição, no caso de estudantes do 
regime de semi-moradia ou moradia estudantil; 
v) permitir a entrada ou permanência de alunos semi-internos nos alojamentos do 
internato, ou de externos no semi-internato. 
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Nome do(a) Estudante ou 
Responsável legal (caso estudante seja menor de idade) 



 


