
 

Centro Universitário de Brusque - Unifebe 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - Proppex 

Serviço de Orientação e Atendimento ao Estudante - Soae 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Eu, _________________________________________________________________________, 

Identidade nº_______________, CPF:_____________________, aluno regularmente matriculado(a) na ____ 

fase do Curso de ___________________________________________ do Centro Universitário de Brusque – 

Unifebe, mantido pela Fundação Educacional de Brusque – FEBE, declaro para os devidos fins e efeitos que 

por meio deste Termo de Compromisso, assumo todas as responsabilidades previstas no artigo 11, do 

ANEXO III do Decreto Estadual nº 2.672/09, de 05/10/09, publicado pela Secretaria de Estado da Educação - 

SED.  

 

Declaro ainda, que estou plenamente ciente que o não cumprimento das responsabilidades 

acima previstas implicam no cancelamento da bolsa.  

 

Assim, na forma da Lei Complementar Estadual nº 407, de 25 de janeiro de 2008 e do Decreto 

Estadual nº 2.672/09, de 05/10/09, ANEXO III, assumo as seguintes responsabilidades: 

“Art. 11 - Os bolsistas vinculados ao FUMDES deverão assumir as seguintes responsabilidades: I – não 

receber, durante a vigência da bolsa vinculada ao FUMDES, outra modalidade de bolsas oriundas de 

recursos públicos; II – cumprir o regulamento da instituição em que está matriculado; III – durante a 

realização do curso e vigência da bolsa, apresentar à IES em que está matriculado, semestralmente, 

documento comprobatório de aprovação nas disciplinas curriculares e de satisfatório desempenho 

acadêmico e; IV - restituir à IES, nas mesmas condições em que foi beneficiado, acrescido de juros e 

atualização monetária, o valor correspondente a todos os benefícios recebidos relativos à bolsa nos 

seguintes casos: a) não cumprimento do compromisso firmado; e b) por desistência do curso sem 

justificativa aceita pelos órgãos competentes da IES em que está matriculado. Parágrafo único. O não 

comprimento das responsabilidades previstas neste artigo, implica automático cancelamento da bolsa.” 

 

E, por ser a expressão da verdade, assino o presente termo. 

 

 

Brusque, ______ de ____________________de _________. 

 

 

   _____________________________________ 

Assinatura do Acadêmico 


