
TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE ALOJAMENTO

1. Este Termo de Compromisso e Responsabilidade constitui um acordo entre o
aluno participante e a Universidade Estadual do Paraná - Unespar, sendo
necessário o aceite expresso e sem ressalvas antecipadamente neste, para
desta forma ter direito a entrada e uso do alojamento provisório.

2. O uso do alojamento inicia-se na data de 29/10/19 a partir das 17 horas e
encerra-se em 31.10.19 às 17 horas com a única finalidade de ceder aos alunos
participantes a possibilidade de “repouso noturno” no decorrer do evento;

3. O alojamento provisório é GRATUITO;

4. O alojamento provisório se refere ao Centro Diocesano de Formação “Dom
Eliseu Simões Mendes”, situado na Rua Dourados, n. 378, em Campo Mourão-
PR;

5. O aluno participante deverá utilizar das dependências do alojamento,
observada a respectiva finalidade, desde que não prejudique os demais alunos
participantes, a infraestrutura e a boa ordem para o convívio no alojamento
provisório;

6. Fica estabelecido e de inteiro conhecimento do aluno participante que
quaisquer perdas ou danos causados a terceiros, seja qual for a natureza, não
será em hipótese alguma responsabilidade da organização do V EAIC/IIEAEX ou
da UNESPAR e nem mesmo do Centro Diocesano de Formação “Dom Eliseu
Simões Mendes;

7. Como disposto no artigo 163 do Código Penal Brasileiro, é considerado CRIME
DE DANO Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Pena – detenção, de um a
seis meses, ou multa, podendo aumentar para 3 anos se o crime for qualificado
com referência a violência;

8. É vedado ceder sua vaga a outrem; ou a entrada de visitantes;

9. É vedado a permanência de animais, de toda e qualquer espécie nas
dependências do alojamento provisório;

10. A guarda e cuidado dos objetos, vestuários e produtos de higiene pessoais
são de exclusiva responsabilidade de cada aluno participante, não cabendo a
organização ou universidade qualquer responsabilidade por estes, sendo proibido
inclusive que objetos de valor fiquem no alojamento provisório durante o decorrer
do dia sem a permanência do aluno provisório;
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11. O descumprimento dos pontos estabelecidos neste Termo acarretará a
imediata retirada do aluno participante do alojamento provisório como também a
obrigação legal do aluno em ressarcir qualquer dano causado ao
estabelecimento;

Declaro estar ciente das cláusulas estipuladas, bem como das responsabilidades
as quais me submeto, assumindo e endossando de forma integral o estipulado
neste Termo de Compromisso e Responsabilidade, aceitando as providências
legais no caso de descumprimento.

Nome completo por extenso: _________________________________________

_________________________________________________________________

Documento (RG): ____________________________

Assinatura

_________________________, _______ de outubro de 2019.


