TERMO DE COMPROMISSO
PARA USO DAS SALAS DO PRÉDIO DA PÓS-GRADUAÇÃO
Eu ______________________________________________ acadêmico do curso de
__________________ em nível de _______________ , no IMECC / UNICAMP, cujo
R.A. é _____________. Concordo com as regras estabelecidas, no que se refere ao uso
da sala ______________, pelo período de ____________ à ____________.
1º O acadêmico se responsabiliza pelo uso freqüente da sala, bem como pela
conservação desta, arcando com qualquer prejuízo causado ao patrimônio.
2º Caso o acadêmico não esteja usando a sala de forma freqüente, o Representante
Discente de seu curso, poderá requerer sua vaga para alocar outro acadêmico.
3º Em caso de requerimento de sua vaga, o acadêmico ficará impedido de fazer uma
nova solicitação por dois semestres, a partir do subseqüente.
4º Se o acadêmico for ingressante terá que responder ao questionário de distribuição de
salas no início do 2º ano, caso mestrando, e 3º, caso doutorando. Com finalidade de
pleitear a mesma vaga.
5º Caso o acadêmico, nas condições do item anterior, não consiga manter sua vaga, deve
prontamente fazer a devolução das chaves da sala na secretaria de pós-graduação.
Ficando em débito caso não o faça.
6º O acadêmico terá um tempo de carência de 30 dias de uso após o desligamento do
curso, contados da seguinte forma:
- no caso compulsório, a partir da data da informação de tal condição.
- no caso de conclusão, a partir da data de defesa de seu trabalho.
7º Se o desligamento for por conclusão de curso, o acadêmico deverá apresentar um
“certificado de devolução de salas”, emitido pelo Representante Discente de cada curso,
bem como as chaves na secretaria de pós-graduação, para a entrega do certificado de
conclusão.
8º O acadêmico concorda no seu remanejamento, entre salas, caso pedido pelo
Representante Discente de seu curso quando se fizer necessário. Também vindo
informar a secretária e assinar um novo Termo de Compromisso.
Campinas, ___ de __________________ de _____ .
_________________________________________
Assinatura do Acadêmico
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