
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE ESPORTE  
SESP/UFSC 

 
 3º JIS 

JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES DOCENTES E 

TÉCNICO-ADMINISTRTIVOS DA UFSC 

3º JIS - 2018 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PARTICIPAÇÃO 

Obs.: O presente termo não se aplica às modalidades de salão. 

Eu_____________________________ nascido em ___/___/____  integrante da 
Equipe _______________________________, de cpf nº __________________, 
DECLARO para os devidos fins de direito que: 

1. Participarei do 3º JIS, que será realizado do dia 23/10/2018 a 24/11/2018.  

2. Estou em pleno gozo de saúde e em condições de participar do evento, não 
apresentando qualquer tipo de impedimento ou restrição à prática de exercícios 
físicos e atividades esportivas. 

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e 
suas consequências pela participação neste evento, isentando a 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA de toda e qualquer 
responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que 
porventura venha a sofrer, advindos da participação do evento.  

4. Entendo que todos os materiais e equipamentos necessários para o meu 
desempenho nas modalidades, são de minha exclusiva responsabilidade. 

5. Estou ciente das penalidades e possível desqualificação ou desclassificação 
que posso sofrer, caso descumpra o regulamento ou cometa alguma falta grave. 

6. Comprometo-me a abandonar a partida e/ou prova, se for solicitado pela 
organização, por não ter condições de completar partida e/ou prova, ou se 
estiver pondo em risco minha saúde. 

7. Concedo, a título universal e de forma irrevogável e irretratável, o direito de 
usar minha imagem, voz, sons, para fins de divulgação do evento, sem ônus 
para a UFSC. 

8. Li conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os itens do TERMO 
DE RESPONSABILIDADE DE PARTICIPAÇÃO e do Regulamento do EVENTO, 
isentando assim, a UFSC, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o 
que vir a ocorrer por consequência da minha participação no evento. 

 

Data   

Assinatura  

  


