
TERMO DE COMPROMISSO PARA RECEBIMENTO DE 
BENEFÍCIOSDE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

AUXÍLIO TRANSPORTE 
2019

São compromissos do discente, para fins de participação no Programa de Auxílio Transporte 
Intermunicipal:
I. Comunicar antecipadamente ao responsável pela Assistência Estudantil, a decisão de desistência do curso,
o trancamento de matrícula ou o desligamento do Instituto Federal Goiano, Campus Avançado Hidrolândia;
II. Cumprir com as atividades das disciplinas de seu curso, ao longo do período de vigência do auxílio;
III. Frequentar as aulas com assiduidade igual ou superior a 75% das aulas dadas nas disciplinas; 
IV. Ser aprovado(a) no ano letivo ao qual recebe o benefício;
V.  Comunicar quaisquer alterações da situação sociofamiliar, de dados pessoais e/ou situação que possa 
interferir na continuidade junto ao programa.
VI. Não possuir advertências/faltas disciplinares de natureza grave e/ou gravíssima conforme Manual de 
Assistência Estudantil (para consulta acesse a partir da pg. 24: 
www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/assistencia-estudantil-hidrolandia).
O auxílio estudantil será encerrado:
I.  No término de validade do edital de seleção;
II. Quando se descaracterizar a condição de vulnerabilidade social e econômica; 
III. Quando o estudante não houver atingido a frequência mínima exigida;
IV. Quando o estudante solicitar trancamento ou cancelamento de matrícula ou transferência para outra 
Instituição;
V. Quando o estudante desistir do curso; 
VI. Quando o estudante concluir o curso;
VII. A qualquer tempo, caso seja constatada inveracidade nas informações prestadas pelo candidato no 
processo seletivo;
VIII. A qualquer tempo, nos casos em que houver cortes nos recursos destinados ao programa de 
assistência estudantil pelo governo federal.

Eu,                                                                                                                               , estudante do

curso                                                                                                                _, série: _ _ _ _ _ _                                    

matrícula: ________________________________   CPF de n° ___________________________                                                  

RG de n°                                              _, DECLARO estar ciente das disposições do Programa de 
Auxílio Transporte e cláusulas acima enumeradas, as quais comprometo-me a cumprir integralmente, para
que eu possa fazer jus à participação no referido programa.

DADOS BANCÁRIOS DO(A) ESTUDANTE PARA DEPÓSITO DO BENEFÍCIO:

BANCO:______________________CONTA:_________________OPERAÇÃO:___________

 AGÊNCIA:______________
Hidrolândia,_______de _________________________2019.

                                      _______________________________________________________________ 
Assinatura de Responsável legal

(Entregar este documento no NAE ATÉ 04/04/19)


