PROGRAMA AMIGO DO CAMPUS “LUIZ DE QUEIROZ”
1. Cadastro n o ____________ Data do Preenchimento: ___/___/___
2. Nome: ___________________________________________________
3. Data de Nascimento : ____/___/____
4. Escolaridade: _______________ Profissão: _____________________
5. RG: ______________________CPF : _________________________
6. Endereço para correspondência e contato:
Rua/Av: _______________________________________, n o _______
Complemento: ____________________
Bairro: __________________: Cidade:__________________________
Estado: __________________: CEP____________________________
Telefones para contato: ___________________/__________________
E-mail:

O Campus USP “Luiz de Queiroz”, formado pelas Unidades ESALQ, CENA, CIAGRI e
PUSP-LQ, é parte integrante da Universidade de São Paulo, uma Instituição Pública de
uso restrito, com missão destinada ao ensino, pesquisa e extensão universitária.
O Amigo do Campus “Luiz de Queiroz” configura-se em pessoa física, que efetua seu
cadastro junto à Prefeitura do Campus “Luiz de Queiroz” (PUSP-LQ), da Universidade de
São Paulo – USP e, de forma voluntária, coloca-se à disposição da administração dessa
Instituição, visando contribuir para a melhoria do desenvolvimento de suas atividades-fim,
ligadas ao ensino, pesquisa e extensão universitária.

.
Para tanto, após efetivar o cadastro, será concedida uma credencial que deverá ser
utilizada durante a permanência do usuário no Campus. Esta credencial deverá ser
apresentada sempre que solicitada pela equipe de segurança ou pelos responsáveis pela
administração da PUSP-LQ, juntamente com a carteira de identificação do programa.

Termo de Compromisso
São compromissos do Amigo do Campus “Luiz de Queiroz”:
a) seguir as normas e regulamentos elaborados pelas administrações das quatro
Unidades que compõem o Campus: Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” – ESALQ, Centro de Energia Nuclear na Agricultura – CENA, Centro
de Informática do Campus “Luiz de Queiroz” e Prefeitura do Campus “Luiz de
Queiroz”- PUSP-LQ, na sua condição de Visitante.

b) manter a credencial em local visível no veículo durante sua permanência nas
dependências do Campus “Luiz de Queiroz”.
c) o uso da credencial é pessoal e intransferível, sujeitando-se o seu titular à
responsabilidade administrativa, civil e penal, quanto ao seu uso indevido, em
quaisquer tipos de ocorrências.
d) manter atualizados seus dados cadastrais;
e) a perda ou extravio da credencial deverão ser comunicados, imediatamente e
por escrito, para a Prefeitura do Campus.
f) a credencial deverá ser devolvida, quando do seu cancelamento, suspensão
ou anulação do seu credenciamento.
Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras e que estou ciente
e de acordo com o Termo de Compromisso “Amigo do Campus “Luiz de Queiroz”.

Piracicaba, ______/______/_______

_________________________________
Assinatura do Amigo do Campus “Luiz de Queiroz”

Em caso de emergência no Campus, favor procurar por:
________________________________________________________________________

Telefones:_______________________________________________________________

