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TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

Este termo deverá ser preenchido, no ato da matrícula, exclusivamente pelo responsável do(a) aluno(a): pai, mãe ou tutor. 

 

 

Eu,    , 

responsável pelo(a) menor  , 

aprovado(a) em Processo Seletivo no ano de 2023, para o Curso Técnico Integrado em , DECLARO: 

1. Estar ciente de que o curso no qual o(a) mesmo(a) foi aprovado(a) é composto de 6 semestres, 3 séries, e deve ser 

concluído no prazo máximo de 5 (cinco) anos a contar da data de ingresso (1ª matrícula), a fim de que o mesmo seja integralizado, 

inclusive estágio (idade para iniciar estágio é de 16 anos completos,, de acordo com o art. 7º, alínea XXXIII, da 

Constituição Federal de 1988) e/ou Trabalho de Curso (TC) e/ou trancamentos, conforme consta no Projeto Pedagógico do 

respectivo Curso e no Regulamento dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Instituto Federal Goiano 

- Campus Morrinhos, art. 74, parágrafo único, aprovado pela Resolução nº 032, de 14 de dezembro de 2010, do Conselho 

Superior. Caso isso não aconteça, o(a) aluno(a) perderá o direito ao diploma do referido curso, podendo ingressar novamente 

somente através de Processo Seletivo ofertado por esta Instituição Federal de Ensino; 

2. Estar ciente de que meu(minha) filho(a) deverá cumprir os deveres contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

no Regimento Interno e no Manual da Assistência Estudantil do Instituto Federal Goiano; 

3. Comprometo-me, que os livros cedidos para o Ensino Médio e os empréstimos feitos pela Biblioteca da Instituição 

deverão ser devolvidos em caso de: transferência, desistência e/ou conclusão do curso; 

4. Comprometo-me ainda, que será feita à devolução das chaves para o departamento responsável pelo empréstimo dos 

armários que serão cedidos para o uso dos alunos quando houver caso de: transferência, desistência e/ou conclusão do curso; 

5. Estar ciente que, devo acompanhar a vida escolar do aluno identificado neste documento na qualidade de responsável,  

participando das reuniões programadas, visitando a escola ou entrando em contato por telefone, ou ainda quando houver 

necessidade da minha presença por alguma ocorrência que mereça atenção. 

 
Morrinhos-GO, _ de de 2023. 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável 


