SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis
Telefone: (94) 2101-7193 E-mail: permanencia@unifesspa.edu.br

TERMO DE COMPROMISSO
Eu, _________________________________________________________________________________, aluno (a)
do

Curso

de

Graduação:

__________________________,

Campus:

______________________________________________, matrícula ____________________, do _______ semestre,
residente a ____________________________________________________________________, n°_________,
Bairro _______________________, CEP_______________, no Município de ____________________, Estado
___________________. RG n.º ________________________, órgão emissor_______________________, emitida
em ____/____/_____, CPF _____________________, possuo os dados bancários: Agência ________________
conta

corrente

nº

___________________,

no

Banco

_________________.

Telefone

fixo/Celular

__________________________ Telefone para contato (2ª opção): _____________________________
e-mail: ________________________________________________________________________________.
COMPROMETO-ME, pelo presente documento, cumprir os termos expressos no Edital PROEX nº _____/______,
conforme descrito abaixo:
I. Cumprir com as atividades acadêmicas das disciplinas ao longo de seu curso de graduação, visando a sua
diplomação dentro do prazo previsto para a sua integralização curricular.
II. Manter-me matriculado, durante todo o período de gozo do auxílio.
III. Informar à DAIE/PROEX, qualquer dificuldade na execução dos objetivos do Programa.
IV. Não utilizar o valor recebido com despesas outras em desacordo com o objetivo tratado no referido Edital.
V. Devolver à UNIFESSPA, o valor recebido, caso os requisitos e compromissos estabelecidos anteriormente não
sejam devidamente cumpridos.
VI. Comunicar quaisquer alterações de telefones e endereços residenciais e eletrônicos.
VII. Informar à DAIE/PROEX a desistência referente aos Auxílios do programa de apoio à Permanência caso venha a
receber outro tipo de auxílio, bolsa, estágio ou monitoria, conforme previsão no Edital vigente.
VIII- Fica obrigado o beneficiário deste Edital a participar, sempre que convocado pela PROEX, dos Seminários
Interdisciplinares de Assistência Estudantil, Fóruns de Extensão e Assuntos Estudantis, bem como outras ações
fomentadas por esta Pró-Reitoria, sob pena de não renovação dos auxílios em casos de ausências injustificadas;
IX - Os beneficiários deste edital poderão participar de forma facultativa de programa ou projeto de ensino, pesquisa
ou extensão cadastrados respectivamente na PROEG (Pró Reitoria de Ensino e Graduação), PROPIT (Pró Reitoria de
Pós-Graduação, pesquisa e Inovação tecnológica) e PROEX;
X - O não cumprimento do que determina o Edital implicará suspensão ou cancelamento do pagamento do auxílio,
bem como a descredenciamento do (a) estudante em outros processos seletivos coordenados pela PROEX pelo
período de um ano.

O presente TERMO DE COMPROMISSO tem validade durante todo o período de vigência do Edital PROEX
nº _____/______.

Marabá ____ de _____ de 20____.
_______________________________________________
Assinatura do Discente

Conforme Edital vigente, a comprovação de fraude documental, omissão e/ou falsidade de
informações acarretará ao discente indeferimento da solicitação ou cancelamento do auxílio.

