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ANEXO III 
TERMO DE COMPROMISSO - Programa de Apoio à Participação em Eventos - PAPE/CCOM/UFG- PNAES

REGIONAL CATALÃO/RC/UFG

O apoio  financeiro,  vinculada à Política  de Assistência  Social  ao Estudante –  PASE (Resolução
CONSUNI/UFG n. 44/2017), objetiva garantir a permanência do estudante no curso de graduação presencial
para estudantes oriundos de famílias de baixa renda, contribuindo para a qualidade da formação universitária
e para a melhoria do desempenho acadêmico do estudante.

Nome:

CPF: Fone: E-mail:

Matrí�cula: Curso:

Banco Operaça�o

Age�ncia Conta Corrente

Valor solicitado: Passagens  Terrestres:
R$ 

Taxa de Inscriça�o: R$ Total  do  Orçamento:
R$

1.  O estudante se compromete a  cumprir  com todas as exigências dispostas em conformidade com os
Decretos  n.  7416/2010  e  7234/2010  da  Presidência  da  República  e,  ainda,  com  as  Resoluções
CONSUNI/UFG Nº 07/2007, Nº 18/2009, Nº 44/2017 e Nº 001/2018. 

2. Garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório, o usuário poderá ter suspenso ou cancelado o
pagamento das mensalidades, quando ocorrer qualquer uma das seguintes condições: 

a) conclusão do curso de graduação; 
b) mudança da realidade socioeconômica do estudante; 
c) trancamento de matrícula; 
d) desligamento da universidade; 
e) desistência/abandono do curso; 
f) reprovações por falta; 
g) prática de atos não condizentes com o ambiente universitário; 
h) falsidade ideológica; 
i) manter frequência mensal inferior a 75% nas disciplinas matriculadas no semestre;
j) não execução do plano de estudo acordado conforme descrito na PASE.

3.  O(a)  estudante  se  compromete  a  atender  a  todas  as  convocações  realizadas  pela  Coordenação de
Assuntos da Comunidade Universitária -  CCOM, para atualizar informações e/ou prestar esclarecimentos
sobre  suas  condições  socioeconômicas,  situação  acadêmica,  denúncias  ou  outras  motivações.  O  não
atendimento implicará a situação de inadimplência junto à CCOM.

3.1 Caso o estudante esteja fazendo tratamento médico informar ao Serviço Social.

4. O atendimento do estudante nesse Programa não estabelece, em hipótese alguma e para nenhum efeito,
qualquer vínculo com outros Projetos existentes na CCOM ou entre esse e terceiros, nem dará direito a
quaisquer vantagens além das expressamente previstas neste termo.

Por estar de acordo e ciente, dato e firmo o presente.

Catalão -GO, ____/____/______
_________________________________________________________

Estudante


