
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação - EAPE

Bolsa de Estudo de Graduação e de Pós-graduação (lato sensu)

Termo de Compromisso

Eu, ,

matrícula , cargo , Instituição de Ensino

Superior (IES) , curso ,

estou de acordo com as responsabilidades contidas neste Termo de Compromisso relativo a Bolsa de Estudo

de Curso de Graduação e de Pós-graduação (lato sensu) e comprometo-me a:

1. acompanhar os prazos, a publicação dos resultados e das etapas do processo seletivo, bem como eventuais

alterações do cronograma estabelecido e previsto no Edital de Bolsa de Estudo de Curso de Graduação e de

Pós-graduação (lato sensu);

2. cumprir todas as normas do regimento do curso, de forma a não acarretar o meu desligamento;

3. realizar as atividades acadêmicas semestrais do curso e ter aprovação nas disciplinas cursadas, deforma a

cumprir as demandas curriculares mínimas e necessárias para a aprovação final, no caso de Pós-graduação

(lato sensu);

4. apresentar ao EAPE comprovante de frequência e relatório semestral de desempenho do curso de Pós-

graduação (lato sensu) nos seguintes prazos: até o último dia útil do mês de agosto do corrente ano, para o

primeiro semestre, e até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente, para osegundo semestre;

5. justificar ao EAPE o não cumprimento dos prazos estipulados no item 4;

6. não trancar matrícula ou interromper o curso sem conhecimento do EAPE;

7. submeter ao EAPE o motivo da impossibilidade de frequentar o curso de Pós-graduação (lato sensu), no

período máximo de 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado final do processo;

8. comparecer ao EAPE até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação do resultado final da seleção paracursos de

graduação e de pós-graduação (lato sensu), para receber a Carta de Encaminhamento à IES para a qual fui

contemplado;

9. comunicar ao EAPE qualquer alteração de endereço (eletrônico e residencial), de telefone (celular,

residencial e/ou de trabalho) e de lotação e exercício;

10. inserir no meu processo no SEI, ao final do curso, cópia do diploma obtido.

Local/Data e Assinatura do Servidor


