
 
 

CESSÃO DE ESCANINHOS 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

 
Eu, aluno do COLTEC abaixo identificado, declaro receber um cadeado com segredo (Stam – zamac latonado 25mm) e 
um escaninho numerado, para guarda de material escolar, referente ao ano letivo de 2019, e me comprometo devolvê-los 
nas condições de recebimento, ou efetuar o ressarcimento em caso de danos, perda ou extravio, comunicando a SLOP. 
Estou ciente que deverei pagar uma taxa de utilização anual no valor de R$ 30,00 (exceto para bolsistas da FUMP) ao 
receber o cadeado. Para os anos posteriores, este valor poderá ser ajustado proporcionalmente aos custos de 
manutenção. 
Estou ciente, também, que deverei desocupá-lo até o último dia letivo do ano para reformas que porventura forem 
necessárias e de que a administração poderá providenciar sua abertura, com testemunha, em caso de suspeita de uso 
irregular, sendo o aluno penalizado na sua comprovação. No final do ano letivo, o cadeado deverá ser entregue aberto, 
na SLOP, sujeito à penalidade a não devolução. No momento da entrega do cadeado, o aluno receberá o TERMO DE 
NADA CONSTA que será exigido no ato da matrícula. 
Estou ciente, ainda, de que o COLTEC não se responsabiliza por eventuais perdas de objetos decorrentes de 
arrombamentos seguidos de furtos. 

 
Da proibição: 

 
Cláusula Primeira: não é permitido colocar adesivos nem dentro nem fora da porta e muito menos nas laterais do 
escaninho. É proibido qualquer retirada de partes do escaninho, sejam móveis ou não. Comprometer a pintura com 
materiais cortantes e/ou perfurantes ou guarda de produtos que porventura venham a causar danos nas partes metálicas 
estará sujeito a restituição da parte danificada com penalização de perda da cessão de escaninho por tempo 
indeterminado e sem direito a reembolso. 

 
Fica na obrigação do aluno comunicar aos seus responsáveis o estado em que se encontra o escaninho antes da 
decisão final deste contrato. 

 
Observação: no caso de perda, dano ou extravio do cadeado, o aluno deverá solicitar a SLOP para que seja 
providenciado outro cadeado e será cobrada uma taxa de R$15,00 para aquisição de um novo. 

 
Estado do escaninho: NOVO Guarda do escaninho de número:    

 
Nome do aluno (a) :  Nº Identidade:     
 

Turma:  Nº matrícula:  Curso técnico :    
 

Assinatura do aluno:   Tel. de contato:    

 

Consentimento do Responsável 
 
Nome do responsável:    
 

Grau de parentesco:  
    Pai    Mãe   Outros:    

 

Nº Identidade:   Tel. de contato:     

 
Assinatura do responsável:      

 
Belo Horizonte,  de  de 2019. 

 

Requerimento de escaninho 
Eu, _____________________________________________________________________________________________, 
 

aluno(a) do Curso de _____________________________________________________________________________, 
 

Turma ___________,   venho requerer um escaninho junto a SLOP para utilização no ano de 2019. 
   

_______________________________________         _______________________________________________ 

                                       Assinatura                                                    Administração 

  

   U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d e  M i n a s  Gerais 

Colégio Técnico 
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