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TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTUDANTES 

1. O presente Termo de Compromisso trata das responsabilidades e obrigações referentes ao aluno 

(a):____________________________________________________________________ 

2. O aluno tem as seguintes obrigações:  

a. Estar presente no ato da matrícula e assinar o presente Termo de Compromisso.  

b. Comparecer ao Coltec sempre que solicitado. 

c. Comunicar, por escrito, à Seção de Ensino e ao Setor de Atenção Escolar suas necessidades 

específicas, caso necessite de cuidados especiais e, em caso de doença, comunicar os 

licenciamentos médicos à Seção de Ensino e aos professores, apresentando atestado médico e cópia, 

até 3 dias úteis após o retorno às atividades escolares.  

d. Indicar um responsável, caso seja necessário acompanhar o aluno ao serviço médico.  

e. Cuidar de sua frequência e o desempenho escolar e disciplinar, mantendo constante comunicação 

com o Setor de Atenção Escolar - SAE (telefone: 3409-4939, e-mail:psi@coltec.ufmg.br) e o 

Núcleo de Trabalho Pedagógico – NUPED (telefone: 3409-4963, e-mail: 

pedagogia@coltec.ufmg.br). Os alunos poderão fazer acompanhamento do desempenho escolar e 

da frequência por meio da consulta ao sistema Cadsoft na página do COLTEC www.coltec.ufmg.br. 

f. Atualizar, na Seção de Ensino, as alterações de dados pessoais, endereço de e-mail e telefones de 

contato;  

g. Manter em dia suas tarefas escolares e seu interesse pela aprendizagem.  

h. Comparecer às reuniões convocadas pela escola. 

i. O aluno deverá comparecer às aulas de disciplinas específicas cumprindo as exigências de zelo e 

segurança estabelecidas pelos setores acadêmicos.  

j. Os itens abaixo são opcionais, favor marcar apenas se concordar: 

( ) Autorizo o uso de minhas imagens para fins institucionais, tais como publicação de eventos do 

Coltec na página da escola, trabalhos escolares, pesquisas, dentre outros. 

(  ) Autorizo a disponibilização dos meus dados para pesquisas no âmbito do Coltec e da UFMG, 

resguardado o sigilo e identidade do (a) aluno (a). 

 

Eu, ____________________________________________________________________________, 

E-mail:_______________________________________,  

TELEFONE FIXO: _____________________ TELEFONE CELULAR: _____________________ 

 

Belo Horizonte,____ de ________________ de 20___. 

 

Assinatura do (a) aluno (a): ________________________________________________ 

mailto:diretoria@coltec.ufmg.br

