RESOLUÇÃO CD/FNDE nº 61, de 11 de novembro de 2011.

ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO E COMPROVANTE DE MATRÍCULA (BOLSA
FORMAÇÃO)
Eu, [NOME DO/A ESTUDANTE], portador do CPF: [CPF DO/A ESTUDANTE], confirmo ter
comparecido presencialmente ao/a [NOME DA UNIDADE OFERTANTE], para comprovar
minha matrícula no curso de [NOME DO CURSO], a ser oferecido entre [DATA DE INÍCIO] e
[DATA DE CONCLUSÃO] pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec). Acrescento que, ao confirmar minha matrícula, estou ciente de assumir os
seguintes compromissos:
1. Participar integralmente das atividades do curso e cumprir todos os requisitos
educacionais regulamentares;
2. Ter freqüência mínima de 75% nos blocos temáticos que compõem o curso;
3. Manter matrícula, freqüência mínima de 75% e desempenho escolar satisfatórios em
uma escola pública de ensino médio.
4. Cumprir as normas regimentais do/da [NOME DA UNIDADE OFERTANTE] e as normas
institucionais do Pronatec.
5. Participar da avaliação de aprimoramento do Programa, a ser realizada pelo Ministério
da Educação (MEC) após o final do curso.
6. Comunicar à coordenação pedagógica do/da [NOME DA UNIDADE OFERTANTE] quando
de meu impedimento ou desistência do curso, apresentando a justificativa formal à
Instituição nas seguintes situações:
a) doença: com apresentação de atestado médico em até 72 horas;
b) mudança para outro município;
c) situação de trabalho em horário incompatível com o curso.
Ciente de que o MEC mantém serviço de ouvidoria Pronatec, pelo telefone 0800-616161,
opção 8, declaro compreender que, caso não cumpra as cláusulas deste Termo, terei
minha matrícula cancelada e não poderei participar de qualquer outro curso do Pronatec.
Por fim, declaro entender também que casos omissos serão analisados pela Instituição e
pelo MEC.
[LOCAL E DATA]

________________________________________________
(nome legível e assinatura do aluno)

______________________________________________________________
(nome legível e assinatura do responsável legal para menores de 18 anos)
______________________________________________________________
(assinatura do responsável pela matrícula)

