
 
Governo do Estado do Ceará 

Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior 
Universidade Estadual do Ceará – UECE 

Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD 
Departamento do Ensino de Graduação- DEG 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

Eu, __________________________________________________________________  

Identidade Nº _______________________________ CPF___________________________ao  

efetivar a matrícula de ingresso no Curso de ________________________________________ 

da Universidade Estadual do Ceará – UECE, declaro-me 

 

CIENTE de que poderá ser cancelada a vaga que obtive para ingressar no curso em que ora 
me matriculo, perdendo o vínculo com a Universidade e sendo dela desligado, se incorrer em 
qualquer uma das 5 situações a seguir relacionadas:  
 

1. Completar 50% ou mais do Limite Máximo estabelecido pelo Conselho Nacional de 
Educação – CNE/MEC para a conclusão do curso em que me matriculei, em períodos 
letivos, contínuos ou descontínuos, sem vínculo com a Universidade, por não renovar a 
matrícula e, conseqüentemente, em situação de abandono do curso, (Parágrafo único 
do Art. 10 da Resolução 3319/2010 – CEPE/UECE); 

2. Acumular 10 (dez) ou mais períodos letivos, contínuos ou descontínuos, de abandono 
de curso (Artigo 78 do Estatuto da FUNECE/UECE);  

3. Perfazer 10 (dez) ou mais períodos letivos, contínuos ou descontínuos, de Matrícula 
Institucional ou de Trancamento Total (§ 2º do Art. 5º da Resolução nº 3319/2010 – 
CEPE/UECE); 

4. Completar ou ultrapassar uma vez e meia o tempo Máximo estabelecido para a 
conclusão do curso, pelo CNE/MEC (Artigo 78 do Estatuto da FUNECE/UECE e 
Jurisprudência do CNE/MEC;  

5. Somar 4 (quatro) ou mais períodos letivos, contínuos ou descontínuos, com zero 
créditos nas disciplinas em que neles me matricular (caput do Art. 10 da Resolução nº 
3319/2010 – CEPE/UECE); e 

 
CIENTE, ainda, de que não serão de responsabilidade da Instituição os objetos por mim 
deixados em salas de aulas, laboratórios e outros de seus ambientes e também em 
automóveis, motos ou bicicletas estacionados em suas dependências, e 
 
                                                 COMPROMETO-ME    
a  dedicar-me aos estudos, solicitar à Coordenação do Curso esclarecimentos para dirimir 
dúvidas ou dificuldades, respeitar os servidores técnico-administrativos e meus professores, 
dos quais procurarei assimilar seus ensinamentos visando à construção dos conhecimentos e 
aquisição das habilidades, necessários ao exercício da profissão que abracei; bem como a 
aceitar a disciplina universitária e cumprir as normas acadêmicas constantes do Guia do 
Estudante da UECE e prescritas no Estatuto, no Regimento Geral, em Resoluções e Portarias, 
destacando aquelas que tratam dos direitos e deveres dos alunos e as referentes aos critérios 
de avaliação da aprendizagem.  

Fortaleza, ............de...........................de 20...... 
 

.......................................................................................... 
                                                            Assinatura do(a) discente 


