
 
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE .................................. 

FACULDADE DE ................................. 

 

 

ANEXO 1 – Modelo de Edital 
 

 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº _____ / ____ 

 

 

A Direção da Faculdade de _________________ CONVOCA os alunos abaixo 

relacionados para comparecerem nesta Faculdade do Instituto de ___________________________, 

sito à Rua Augusto Corrêa, nº 01 - Campus Universitário Prof. José da Silveira Neto, no período de 

___/__/___ a ___/__/___, no horário de ____ às ____ para tratar do Tempo de Permanência no 

Curso de Graduação. 

O não comparecimento do aluno ensejará a abertura de Processo Administrativo à 

Perda do Vínculo Institucional do aluno com a UFPA. 

 

        Matrícula  Nome 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Diretor(a) da Faculdade 

 

 



  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE ________________ 

FACULDADE DE _______________________ 

CURSO DE -------------------------------------------- 

 

ANEXO 2 – Modelo de Registro de Ciência 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO À PRESCRIÇÃO DO VÍNCULO INSTITUCIONAL 
 

NOME DO ALUNO: 

MATRÍCULA:                                                     Ano/Semestre de Ingresso no Curso: 

SITUAÇÃO ACADÊMICA: 

Tempo de Permanência no Curso: 

Total de disciplinas matriculadas: 

Total de disciplinas aprovadas: 

Total de disciplinas reprovadas por conceito: 

Total de disciplinas reprovadas por falta: 

Total de disciplinas a cumprir: 

DECISÃO: 

 

Considerando que o Art. 11 da Resolução nº 580/1992 dispõe que o tempo máximo de 

permanência do aluno no curso será fixado pela UFPA e que o Parágrafo Único do mesmo artigo dispõe 

que o aluno que não atender ao disposto no caput do artigo será desligado da Universidade Federal do Pará;  

Considerando que a Resolução nº ..................., de ..........................., que aprovou o Projeto 

Político Pedagógico do Curso de ........ em seu Anexo ......., estabelece que o Tempo Máximo de 

permanência no Curso de ..................................................... da Faculdade de ................................................. 

da Universidade Federal do Pará, é de ...... (.......) semestres letivos, 

Instaura-se o presente Processo Administrativo de PRESCRIÇÃO do vínculo institucional do 

aluno acima identificado, em virtude de ter ultrapassado o tempo máximo de permanência no curso, 

restando _______ disciplinas para integralização do referido curso. 

CIÊNCIA: 

 

Declaro ter ciência de que: 

1) ultrapassei o tempo máximo para a integralização do Curso .............................................................., 

conforme estabelecido na Resolução nº .............. e, em atendimento ao disposto no Art. 11 da Resolução 

580/1992, foi instaurado Processo Administrativo de Perda de meu Vínculo com a UFPA; 

2) tenho o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de assinatura deste documento, para apresentar 

justificativa do não cumprimento do tempo máximo e para a minha permanência no curso, conforme 

disposto no inciso LV, do Art. 5º da Constituição Federal e da Lei 9.784/1999, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 

 

Em: ____ / ____ / ______ 

 

____________________________                                                      ___________________________ 

      Assinatura do Aluno                                                              Assinatura da Direção da Faculdade 

 



  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE ____________________ 

FACULDADE DE __________________ 

CURSO DE _______________________ 

 

 

ANEXO 3 
 

REGISTRO DE SOLICITAÇÃO DE PERMANÊNCIA E  

CIÊNCIA DO RESULTADO 
 

NOME DO ALUNO: 

MATRÍCULA: 

SOLICITAÇÃO DE PERMANÊNCIA NO CURSO: 

       Solicito minha permanência no curso para fins de conclusão, conforme justificativa em anexo. 

 

Em ____/___/______ 

 

_____________________________                                              _____________________________ 

      Assinatura do Aluno                                                                       Secretaria da Faculdade 

 

DECISÃO DO CONSELHO DA FACULDADE: 

 

 

 

 

Em ____/___/______                                                     _____________________________ 

                                                                                       Assinatura da Direção da Faculdade 

 

CIÊNCIA: 

Declaro estar ciente de que o Conselho da Faculdade de ________________________ 

___________________________ (deferiu / indeferiu) a minha solicitação de permanência no curso 

 

Em: ____ / ____ / _______                                              ________________________________ 

                                                                                                      Assinatura do Aluno      

 

 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

         INSTITUTO DE ______________________ 

FACULDADE DE _______________________ 

CURSO DE _______________________ 

 

ANEXO 4 – Modelo de Termo de Compromisso 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

 

Eu, _______________________________________________________________, matrícula nº 

____________________, aluno(a) do Curso de ........................................................................... da Faculdade 

de ...........................................da UFPA, ciente de que 

  

a) ultrapassei o disposto no Anexo ______ da Resolução nº _______, de _____ / _____ / _____, 

(por exemplo, Anexo III da Resolução nº 1812 de 02/04/1990, modificada pela Resolução n° 2.092 de 

02/08/1993), que estabelece o tempo máximo de permanência para integralização curricular em ..... (.......) 

períodos letivos,  

b) o Conselho da Faculdade em  reunião realizada no  dia ...../.../.........., ao analisar o meu pedido de 

conclusão de curso, concedeu-me mais ___ período(s) letivo(s) para concluir as atividades curriculares 

necessárias à integralização, abaixo discriminadas,  

declaro meu compromisso em cumprir o que estabelece o Conselho da Faculdade. 

 

 

___ Período Letivo de _____  

 

DISCIPLINAS / ATIVIDADES CURRICULARES                             CARGA HORÁRIA 

(listar as disciplinas/ atividades curriculares com carga horária para cada período letivo) 

 

 

 

Estou ciente de que o DESCUMPRIMENTO do acordo estabelecido no presente Termo de 

Compromisso acarretará automaticamente o encaminhamento de processo de PRESCRIÇÃO do meu 

vínculo institucional com a UFPA, nos termos do artigo 11 do Regulamento da Graduação, aprovado pela 

Resolução 580/1992. 

 

Em: ___/___/_____ 

 

 

________________________________                       _____________________________ 

              Assinatura do Aluno                                      Assinatura da Direção da Faculdade 


