
 
 
 
 
 

DESIGN DE PRODUTO Curso em Design de Produto 
Departamento de Expressão Gráfica                                                        
Centro de Comunicação e Expressão – CCE 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC                                

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA USO DE ESCANINHO 

Aluno(a):_______________________________________________________________________________________________________ 
Matrícula:________________________ CPF:_________________________________ 
RG: _______________________Endereço:____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Telefone:________________________ Celular:_________________________________ 
 
Mediante a assinatura neste termo de responsabilidade, declaro responsabilizar-me pela conservação do escaninho 
nº_______________, de propriedade da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Departamento de Expressão 
Gráfica, Curso de Design de Produto a partir da data que consta neste documento. 
 
A mim, foi entregue uma chave do escaninho. Caso seja extraviada, comprometo-me a fazer uma cópia (a partir da 
chave 2 que fica na chefia do departamento). Caso esta seja também extraviada quando estiver em meu poder, 
comprometo-me a trocar a fechadura. 
 
Independente do tempo de uso ou do período de renovação de uso do escaninho, devo devolvê-lo: 

1) Ao término do curso juntamente com os documentos para fins de diploma 
2) Quanto por algum motivo necessitar trancar o curso 
3) Quando por algum motivo, mesmo sendo aluno regular, deixar de frequentar o campus com regularidade 
(ex. intercâmbio, realização de estágio ou PCC fora da cidade, etc.). 

 
Comprometo-me a devolvê-lo em perfeito estado. Em caso de dano parcial ou total do escaninho, fico obrigado(a) a 
ressarcir a instituição dos prejuízos causados.  
 
Não guarde alimentos.  
Não guarde objetos de valor no escaninho (dinheiro, equipamentos eletrônicos, etc.). A UFSC não se responsabiliza 
por eventuais danos ou extravio dos objetos guardados nos escaninhos.  
Em caso de suspeita de irregularidade, a coordenação se dá o direito de abrir o escaninho (com a presença de 
testemunhas ou com filmagem quando não houver testemunhas) 
 
Declaro que li as regras para utilização dos escaninhos, estou ciente e me comprometo a seguir as normas 
estabelecidas pela UFSC. 

 
Florianópolis, ________ de ________________________  de 20 _______ 

 
__________________________________________ 

Assinatura 
__________________________________________ 

Coordenação do Curso 
 
Atestamos que o armário foi devolvido em ____/_____/_________, nas seguintes condições:  
(  ) Em perfeito estado  
(  ) Apresentando defeito: ___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Assinatura da Coordenação do Curso:_________________________________________ 

 
Para receber a chave do escaninho, é necessário entregar este formulário preenchido em duas vias na 

coordenadoria do curso 
 


