
 

 

ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO DO DISCENTE 

Eu,____________________________________________________________________, telefone 

______________________, e-mail _________________________________________, estudante do Curso 

_________________________________________, turma ____________, declaro estar ciente das disposições do(s) 

Programa(s) ________________________________________________________________________e, ainda, das 

cláusulas abaixo enumeradas as quais comprometo-me a cumprir integralmente, para que possa fazer jus a participação 

no(s) referido(s) programa(s).  

1 - São Compromissos do discente, para fins de participação no(s) Programa(s): 

Assinar o Termo de Compromisso e apresentá-lo com os demais documentos necessários para a participação no 

programa na Reunião Inicial. Em caso de discente adolescente, o Termo deverá ser assinado pelos responsáveis; 

I. Ser assíduo às aulas, conforme prevê o Regulamento de Organização Didática (ROD) e o Código de Ética e Disciplina 

do Corpo Discente do Ifes; 

II. Comparecer a todas as atividades de acompanhamento do programa, assim como aos atendimentos individuais e 

reuniões, quando solicitado; 

III. Encaminhar, em caso de desistência, à CAM a solicitação de desligamento de programa da PAE (Anexo VII), por escrito, 

com justificativa; 

IV. Não cometer ato indisciplinar grave ou ato infracional previstos no Código de Ética e Disciplina do Corpo Discente do 

Ifes; 

V. Prestar contas dos auxílios recebidos nas datas definidas pela CAM; 

VI. Apresentar justificativa, por escrito, à CAM, sobre situações que inviabilizam o cumprimento de quaisquer 

compromissos; 

VII. Comunicar qualquer alteração da situação socioeconômica, por escrito, à CAM, apresentando nova comprovação; 

VII. Conhecer e cumprir as normas e as instruções relativas aos programas. 

  

Parágrafo único. Em caso de descumprimento de alguns dos itens acima, o discente terá garantia de contraditório e 

ampla defesa, desde que encaminhe por escrito justificativa, a ser avaliada pelos profissionais da CAM e/ou CIAPE. 

  

2 - O Auxílio será cancelado nos seguintes casos: 

I. Não cumprimento dos compromissos dispostos no item 1 deste Termo; 

II. Automaticamente na conclusão do curso ou término do programa; 

III. Omissão, prestação de informações falsas ou incompletas, por parte do discente e/ou responsável legal, no processo 

de inscrição, seleção e participação no programa; 

IV. Não prestação de contas; 

V. Ausência sem justificativa legal (mais de quinze dias letivos consecutivos, quando em atividades presenciais ou não 

realização das atividades pedagógicas não presenciais por mais de quinze dias); 

VI. Os discentes que tiverem o auxílio cancelado só poderão retornar ao programa no próximo Edital que o contemple 

como público-alvo, mediante nova inscrição e nova avaliação socioeconômica. 

  

Estando de acordo com essas disposições, comprometo-me a aceitá-las e cumpri-las. 

  

São Mateus, ______ de _______________ de ________. 

  

 

 

  

________________________________________________________ 

Assinatura do participante do Programa 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do responsável (se necessário) 

  

  

 


