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NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS
TÉCNICAS E TRABALHOS DE CAMPO
A viagem intitulada Visita Técnica/Trabalho de campo tem como objetivo principal a
complementação didático pedagógica de disciplinas teórico/práticas dos cursos do IFMG e também
facilitar a integração entre os alunos.
01. Não será tolerado nenhum tipo de indisciplina durante a atividade;
02. O aluno não poderá separar-se do grupo durante a viagem de visita técnica para realizar
atividades particulares;
03. Os horários estipulados de início e término das atividades deverão ser respeitados com rigor,
inclusive os horários de saída e retorno do ônibus. Os alunos que não estiverem no local na data e
horários previamente combinados, estarão sujeitos à perda do transporte e do valor pago
antecipadamente, ficando a critério da Coordenação qualquer tipo de decisão;
04. O aluno deverá comparecer a todas as atividades no horário pré-determinado. Se alguma
doença ou motivo de força maior impedi-lo de participar, deverá comunicar-se com o professor
responsável o mais breve possível;
05. É terminantemente proibido o consumo de bebidas alcoólicas ou quaisquer outras drogas
ilícitas durante a viagem e nas atividades de grupo. Para qualquer desrespeito a este item serão
tomadas medidas legais e cabíveis perante o regimento da Instituição e às Leis do Código Penal;
06. O aluno será responsável pela reposição ou pagamento de qualquer objeto quebrado,
danificado, ou desaparecido do ônibus, estabelecimento hoteleiro ou local visitado;
07. A condução de quaisquer decisões que tenham que ser tomadas diante de algum transtorno,
será feito pelos professores responsáveis;
08. Portar documento de identidade;
09. Levar roupa de cama e banho, se for o caso;
10. Zelar pela conservação e limpeza do meio de transporte, bem como pela tranqüilidade do
motorista;
11. Zelar pelo bom relacionamento entre o IFMG e a Empresa;
12. Em Visitas às Empresas, atender às solicitações da mesma e usar calça comprida, camisas de
manga e calçado fechado de couro.
13. Respeitar as regras do local de hospedagem.
O cumprimento das normas acima estipuladas será observado com rigor pelos professores
responsáveis e pelo Coordenador do curso. Em casos extremos ou reincidentes, nos quais
as advertências verbais feitas não tenham sido acatadas, o aluno será advertido oficialmente
e estará sujeito às sanções previstas no Regimento Interno do IFMG e seus respectivos
Campi.
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