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CURSO DE EXTENSÃO EM PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ASSISTIDO POR 

COMPUTADOR  

  

  

TERMO DE COMPROMISSO ACADÊMICO  

  

  

Eu,____________________________________________________________________, portador do 

RG _________, Órgão Expedidor ___________ e do CPF _________________________, 

regularmente matriculado(a) no Curso de Extensão em Projeto de Estruturas de Concreto Assistido por 

Computador - Módulo __________________________________, oferecido pela Escola de Engenharia 

Civil e Ambiental da UFG,  assumo perante à UFG e, desde já, tenho a ciência dos seguintes direitos e 

deveres:  

1. A realização do curso de Extensão em Projeto de Estruturas de Concreto dar-se-á conforme as 

condições estabelecidas na legislação vigente, especialmente, sem o prejuízo de outras normas 

incidentes, a Lei 9394/96, o Estatuto e o Regimento da UFG, a Resolução CONSUNI/UFG 003/2008 

e a Resolução CONSUNI/UFG 003/2017 que fazem parte deste termo independentemente de 

transcrição;  

2. As regras aplicáveis ao funcionamento do curso, especificamente a carga horária, ações de 

coordenação, local de oferta, período de execução, condições para expedição de certificados, 

pagamento dos serviços prestados, encontram-se previstas nas normas referidas, que, além de 

garantirem os direitos correspondentes, exigem a plena obediência aos deveres estabelecidos.   

3. Em relação aos serviços prestados, comprometo-me ao pagamento de:   

3.1 O valor normal do curso que é de R$ 882,00 (oitocentos e setenta e dois reais). 

3.1.1 O montante a que se refere esta cláusula poderá ser divido em 3(três) vezes de 

R$294,00 sem juros no cartão de crédito. 

3.1.2 Caso haja desistência, não haverá ressarcimento do valor pago pelo curso. 

4. Para a desistência do Curso fica estipulado que o(a) aluno(a) deve informar a coordenação, por meio 

de documento escrito, e esta emitira uma declaração de desligamento.  

5.  Quanto à frequência do curso, fica estipulado que o aluno deverá comparecer no mínimo a 75% 

(setenta e cinco porcento) da carga horária total oferecida pelo curso para obtenção do certificado.  
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6. No caso de não início, todos e quaisquer documentos de natureza administrativa ou financeira serão 

prontamente devolvidos ao aluno ou inutilizados.  

7. Cabe ao aluno(a) a obrigação de informar as mudanças de endereço, telefone, e-mails, caixa postal, 

e demais dados cadastrais, arcando com os danos resultantes de sua omissão.  

E por estar assim em acordo com o presente instrumento assina o(a) mencionado(a) em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma e recebe uma cópia para fins de comprovação e consulta.  

 

 

  

Goiânia, ____de _____________ de 2020.  

 

 

 

 

 

Ass: ___________________________________________________________________  

Visto (Coordenação do Curso):______________________________________________  


