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TERMO DE COMPROMISSO 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, _______________________________________________,  

brasileiro (a), (   ) solteiro (a), (  ) casado(a), (  ) divorciado(a), (  )viúvo(a),  (  ) professor, (  ) técnico,  (  ) 

estudante do Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA, portador (a) da Cédula de Identidade 

nº.______________________ e órgão expedidor__________________, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº.  

__________________________, residente e domiciliado (a) na cidade de ______________________, 

estado de _______________, aluno (a) regularmente matriculado (a)  no curso 

de_____________________, matrícula nº._____________, período ________ lotado no curso 

_____________________ (exclusivo para  docente ou técnico) e inscrito (a) como membro voluntário do 

PROJETO INSTITUCIONAL UniEVANGÉLICA CIDADÃ ITINERANTE – II PROJETO UMA SEMANA 

PRA JESUS- 8ª REGIÃO -2018, nos termos da Lei Federal 9.608/98 na cidade de PORTO NACIONAL-TO. 

COMPROMETE-SE A: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Cumprir com melhor empenho as atividades previstas no Plano de Trabalho do 

curso inscrito, observando todas as atividades a serem desenvolvidas durante a realização do Projeto.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Representar dignamente a UniEVANGÉLICA durante sua participação no 

Projeto, observando padrões de ética e cidadania em sua convivência acadêmica e social na 

cidade/comunidades anfitriãs. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Obedecer às normas legais e às regras de conduta determinadas pela 
coordenação do Projeto e/ou docentes da UniEVANGÉLICA e  da coordenação do II Projeto Uma Semana 
Pra Jesus  - 8ª Região – 2018. 
 

CLÁUSULA QUARTA - Assumir todas as despesas adicionais que venham a ser exigidas no transcurso 

da viagem e durante o período de hospedagem, bem como, taxas adicionais que venham a existir.  

São despesas custeadas pela  UniEVANGÉLICA via  Bolsa de Extensão: transporte, alimentação( no local 
das atividades) e hospedagem durante a semana. 
 
CLÁUSULA QUINTA - Abster-se de portar ou consumir substâncias entorpecentes ou ilícitas, incluindo 

bebidas alcoólicas e tabaco, ou praticar quaisquer atividades que impliquem risco à sua vida ou integridade 

física.  

 

CLÁUSULA SEXTA - Responsabilizar-se pela guarda de objetos de valor durante toda a viagem, seja no 
ônibus e/ou nos locais das atividades de realização do Projeto. 
 

 

CLAÚSULA SÉTIMA - Estar ciente de que o Projeto é missionário/voluntário, e por isso deve estar 
disposto a participar das atividades propostas, sejam elas as promovidas pela coordenação da 
UniEVANGÉLICA ou pelas propostas pelo II Projeto Uma Semana Pra Jesus  - 8ª Região – 2017 (cultos, 
reuniões, celebrações, passeatas, etc.).  
 

 

PROJETO INSTITUCIONAL 

UniEVANGÉLICA CIDADÃ ITINERANTE – PORTO NACIONAL-TO 

II Projeto Uma Semana Pra Jesus – Igreja Metodista - 8ª Região 
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CLÁUSULA OITAVA - Cumprir todas as exigências relativas ao uso do transporte - terrestre, não sendo 

admitidos atrasos na saída e nos traslados. Cada participante deve chegar nos horários e locais marcados 

pela Coordenação da UniEVANGÉLICA  e/ou docentes responsáveis. 

 
  

CLÁUSULA NONA - Obedecer às normas e regulamentos durante a viagem: traslado, hospedagem e nos 
locais de realização do Projeto. 

 
 
CLAUSULA DÉCIMA - Em caso de desistência, o participante deverá avisar imediatamente a 
coordenação do Projeto, que informará a agência de viagem responsável para solicitação da permuta do 
passageiro. 
 

Parágrafo único - O passageiro desistente será responsável pelo reembolso total do valor unitário pago 

pela UniEVANGÉLICA para a empresa de transportes, assim como o hotel.  

 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Levar material para desenvolvimento das atividades previstas, 

determinado pelo professor e equipamentos de segurança de acordo com as normas, caso seja 

necessário, e por eles ser responsável. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Usar uniforme para o desenvolvimento das atividades previstas, de 
acordo com que for determinado pelo professor responsável, com a finalidade de zelar pela integridade 
física e moral. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Levar: Cédula de Identidade original e Cartão de Vacina atualizado. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Informar à Coordenação da UniEVANGÉLICA e/ou docentes 
responsáveis quaisquer situações que venham colocar em risco o desenvolvimento do Projeto e que 
estejam contrárias ao plano de trabalho a ser realizado no mesmo.  
 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – As atividades prestadas no referido Projeto enquadra-se na Lei Federal 
9.608/98, que trata da prestação de serviços como voluntário. Portanto, o compromissário tem ciência e 
está de acordo quanto a oferecer os seus serviços voluntariamente, isentando a UniEVANGÉLICA e o II 
Projeto Uma Semana pra Jesus de qualquer responsabilidade financeira referentes às atividades do 
mesmo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O compromissário tem conhecimento que as atividades de deslocamento, 

bem como a permanência no ambiente em local diverso ao comum de trabalho apresentam riscos e isenta 

a UniEVANGÉLICA  e o II Projeto Uma Semana pra Jesus de qualquer responsabilidade em relação a 

infortúnios que possam acontecer durante o Projeto. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O compromissário autoriza, sem custo, o uso das imagens nas quais 

tome parte, que porventura possam ser utilizadas nos processos de divulgação impressos ou eletrônicos 

veiculados pela UniEVANGÉLICA e II Projeto Uma Semana pra Jesus. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Responder, na forma regimental, por quaisquer infrações ao Regimento 
Geral da UniEVANGÉLICA,  bem como cumprir fielmente todas as obrigações firmadas no presente Termo 
de Compromisso durante a vigência do Projeto. O não cumprimento das obrigações constantes do Termo 
de Compromisso acarretará advertência por escrito ou outras penalidades cabíveis, além de correr o risco 
de estar vetado em participar de qualquer outra atividade de extensão de seu curso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Serão atividades dos acadêmicos selecionados: participação em 
treinamentos e preparação para a execução da proposta; participação do projeto na cidade alvo conforme 
calendário; participação em reuniões ( antes, durante e após o Projeto); elaboração do relatório final/ 
pesquisa e participação/submissão de trabalhos na IX Exposição de Ações Extensionistas da 
UniEVANGÉLICA. 
 
 
E, por estar de inteiro acordo com as condições aqui pactuadas, firma o presente Termo de Compromisso, 

juntamente com seus pais ou responsáveis, em duas vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 

 

       *Por questões climáticas /por alterações de rota terrestre/defeitos no ônibus , a data de chegada/horário em Anápolis 

poderá ser adiada ou postergada. 

Anápolis, ____ de ________________ de 2018. 

 

 

                                                     ___________________________________________ 

                                                                                 Assinatura do(a) Acadêmico(a), Professor(a) ou Técnico  

 

 Somente para acadêmicos (as) - mesmo para maiores de idade. 
 

Nome (pai ou mãe):__________________________________________________________________ 

Telefone de contato: (___)_________________________________ 

 Assinatura (pai ou mãe):______________________________________________________________ 

 

 TESTEMUNHAS 

 

1.Nome_______________________________________________________________________ 

CPF:________________________________________ 

 

2.Nome_______________________________________________________________________ 

CPF:_________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


