
 
 

 
 

                                
                                           Pró-Reitoria de Graduação 

                     Coordenação de Inclusão e Permanência 

                                   Edital N. 23/2021 CIP/PROGRAD 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

1 - DADOS PESSOAIS 

Nome Completo  
E-mail  
CPF  Data de nascimento  

Número RG  Órgão Expedidor  

Data de emissão   

2 - ENDEREÇO 

Logradouro  

Bairro  Cidade  

CEP  Telefone (    )  (   ) 

3 - DADOS BANCÁRIOS 
A/O COMPROMISSADA(O) DEVE SER TITULAR DA CONTA. POUPANÇA SOMENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Nome do Banco  Código do Banco  

Agência  Conta  

4 – VÍNCULO 

Voluntário (   ) SIM   (   )NÃO Estudante na UFG (   ) SIM   (   )NÃO 

Bolsista (   )  SIM (   ) NÃO Se sim, curso  

                                                                   Matrícula UFG  

Recebe outra remuneração na UFG?  (   )  SIM (   ) NÃO Se sim,  qual? 

Função Assistente Pedagógico Valor da remuneração R$ 400,00 

Carga horária 

semanal 
20 horas Data de início __/__/____ Vigência deste Termo Indeterminada 

Turno de atuação (   )  Matutino (   ) Vespertino   (   )Noturno, conforme horário letivo de cada turno na UFG 

Local de atuação Coordenação de Inclusão e Permanência – Prograd 

Atividades a) Manter contato com os estudantes indígenas, quilombolas e surdos para auxiliar a CIP na 

divulgação das informações de interesse dos estudantes do Programa UFGInclui; 
b) Auxiliar a CIP na elaboração e divulgação de informações referentes a editais, núcleos livres, 

calendário acadêmico, etc. 
c) Levar para a coordenação as dificuldades enfrentadas pelos estudantes da UFG no que se refere à 

aprendizagem 
d) Participar de reuniões, eventos e capacitações promovidos pela CIP; 
e) Conhecer, discutir e buscar soluções para dificuldades de inclusão, permanência e aprendizagem 

dos estudantes da UFG, com atenção para os alunos do Programa UFGInclui, alunos com deficiência, 

alunos LGBTQIA+, alunos idosos, etc. 
f) Registro e sistematização das atividades realizadas. 
g) Desenvolvimento de pesquisa e produtos acadêmicos a partir da experiência na Coordenação, com 

apresentação em eventos da UFG e de instituições parceiras, conforme indicação da coordenação do 

programa. 

LOCAL E DATA   

ASSINATURA DA(O) 

COMPROMISSADA(O) 

 

 

ASSINATURA E CARIMBO DA 

COORDENAÇÃO 

 

 



 
 

 
 

 


