MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí

CAMPUS FLORIANO
Auxílio Inclusão Digital na modalidade acesso a equipamento TABLET
TERMO DE RESPONSABILIDADE - EMPRÉSTIMO DE TABLET
DADOS DO(A) ESTUDANTE:
NOME COMPLETO
NOME SOCIAL
(OPCIONAL)
NOME DA MÃE OU
RESPONSÁVEL
CPF
MATRÍCULA
CURSO
E MAIL
ENDEREÇO ATUAL
TELEFONE

Pelo presente, confirmo o recebimento do(s) equipamento(s) abaixo especificado(s), de
propriedade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus XXXXXX, para uso
nas atividades pedagógicas Não presenciais em perfeito estado de conservação e funcionamento,
mediante empréstimo, responsabilizando-me em devolvê-lo(s) em iguais condições quando cessar a
excepcionalidade em razão da pandemia.
O empréstimo é pessoal e intransferível, não podendo o(s) equipamento(s) serem cedidos,
transferidos ou emprestados a terceiros.
Comprometo-me a devolver ao campus o(s) equipamento(s) quando do retorno das
atividades presenciais regulares no IFPI ou quando forem solicitados, nas mesmas condições em que
estavam quando recebido, ou seja, em perfeitas condições de uso, respondendo pelos danos ou prejuízos
causados.
No caso de extravio ou perda do(s) equipamento(s), comprometo-me a realizar o registro por
meio de abertura de Boletim de Ocorrência (B0) em delegacia especializada e apresentá-lo ao Setor
competente do campus para fins de regularização.
Declaro que estou ciente de que o equipamento tecnológico tem a finalidade educacional e
que, portanto, não irei solicitar o trancamento do curso ou desligamento do IFPI. Caso venha solicitar o
trancamento do curso ou desligamento do IFS, entregarei o equipamento em condições de uso, no ato do
procedimento.
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Certifico que as informações contidas neste documento são verdadeiras e estou ciente de que
qualquer declaração falsa implica nas penalidades previstas em Lei.

DO OBJETO
O presente termo tem como objeto a cessão para o(a) estudante acima identificado(a) dos
direitos de uso e gozo do(s) equipamento (s) descritos a seguir:
ITEM DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
01

Tablet Modelo MLX3-M10A-3G, PRETO,
MULTILASER, Tela tamanho 10 POLEGADAS, suporte
a SIM CARD (3G ou superior), 16GB de
armazenamento interno, 32GB de armazenamento
externo, câmera frontal e traseira, suporte a WIFI
e Bluetooth, carregador, cabo e bateria.

02

CARREGADOR

Nº DE
IDENTIFICAÇÃO

Cidade, ______ /______ / 2021.
_______________________________________________________
Assinatura do servidor responsável pela entrega do equipamento
Matrícula SIAPE Nº _________________

_______________________________________________________
Assinatura do(a) estudante e/ou responsável pelo recebimento do equipamento
Caso a assinatura seja do responsável, preencher:
Grau de parentesco em relação ao estudante: ______________________________________
CPF: _______________________________ nº de telefone: ___________________________

