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PORTARIA Nº 280, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011. 
 
 

A Pró-Reitora de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Piauí e Presidente da 

Câmara de Ensino de Graduação, no uso de suas atribuições, tendo em vista decisão da mesma 

Câmara em reunião de 7/12/2011 e, considerando: 

- Os artigos 91 e 92 do Regimento Geral da UFPI; 

- A necessidade de padronizar os procedimentos para reintegração do aluno no curso de 

graduação; 

- A necessidade de normatizar o Termo de Compromisso celebrado entre a UFPI e o 

aluno cuja matrícula tenha sido cancelada; 

 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Aprovar o Termo de Compromisso no Anexo I desta Portaria. 

 

 
 

Profa. Dra. Regina Ferraz Mendes 
Pró-Reitora de Ensino de Graduação 

Presidente da Câmara de Ensino de Graduação 
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TERMO DE COMPROMISSO  
CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ E O  

 
ALUNO: __________________________________________________________________ 
 
 Aos __________ dias do mês de ______________ de ________ compareceu na 

Coordenação do Curso de __________________________ da Universidade Federal do Piauí (UFPI), 

o aluno acima identificado, matrícula nº _________________, para firmar o presente TERMO, com o 

fim de concluir o curso de graduação em _______________________________________ 

comprometendo-se a cumprir as exigências a seguir: 

I. O aluno será vinculado ao currículo __________________. 

II. O aluno terá __________ períodos letivos para concluir o curso. 

III. Compromete-se o aluno: 

a. Matricular-se no primeiro período de reintegração na(s) disiciplina(s) que motivou(ram) 

o cancelamento, quando o mesmo foi ocasionado por 03 (três) reprovações na mesma 

disciplina; 

b. matricular-se regularmente a cada período letivo, até a conclusão do curso; 

c. não efetivar trancamento de matrícula; 

d. não abandonar a(s) disciplina(s) na(s) qual(is) se encontre matriculado. 

IV. O não cumprimento da cláusula III, acarretará o imediato cancelamento do                     

registro de matrícula, ficando portanto excluído da UFPI. 

V. Compromete-se a UFPI, a garantir vaga por ocasião da matrícula curricular, na(s) 

disciplina(s) solicitada(s) pelo aluno, a cada período letivo. 

VI. Para o cumprimento deste TERMO, elegem a Câmara de Ensino de Graduação (CAMEN), 

para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias que possam vir a ser suscitadas. 

E por estarem justos e comprometidos, assinam o presente TERMO DE 

COMPROMISSO em 02 (duas) vias de igual forma e teor, em cumprimento ao disposto nos artigos 91 

e 92 do Regimento Geral da UFPI e Portaria Nº 280/CAMEN, de 07/12/2011. 

 

Teresina (PI), _______ de _____________ de ________. 

 

__________________________________________________________________ 
Aluno 

 
__________________________________________________________________ 

Coordenador/Chefe do Curso  
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