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TERMO DE COMPROMISSO DO PROJETO BEM CUIDAR –IFMT/CAMPUS VÁRZEA 

GRANDE 

 
DADOS DOS RESPONSÁVEIS 

1- Nome.........................................................................................................Telefone: (  ) ................................ 

2- Nascido: ......../......./...... Idade: ................... 

3- E-mail: ..................................................................................................... 

4- Local de trabalho: .................................................................................... 

5- Reside em (  ) casa própria       (  ) alugada cedida        (  ) financiada   

6- Situação conjugal (  )união estável     (   )casado      (   )solteiro    (  ) Outros:_________________ 

7- Endereço: ................................................................................................................... 

8- Ponto de referência: ............................................................................................................  

9- Cidade: ................................CEP............................... 

10- Tel. Celular: .................................................. 

11- Tel. Celular: ...................................................  

  

12- Especifique os integrantes que compõem o núcleo familiar, a idade, escolaridade e se trabalham ou não e suas 

respectivas rendas.  

 Nome Relação de 

parentesco 

Idade Grau de 

escolaridade  

Local de 

trabalho 

Renda 

bruta 

mensal 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 

13- De forma resumida, fale um pouco sobre você e como é sua rotina diária. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________. 

 

14- Fale um pouco sobre o seu trabalho diário. 

 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________. 

 

15- Fale um pouco sobre sua rotina diária junto a sua criança, como por exemplo, em que momento vocês estão juntos, 

o que gostam de fazer, etc.    

 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________. 

 

 

Eu, _____________________________declaro estar ciente com o Regulamento do Projeto Bem 

Cuidar e, ainda, das cláusulas abaixo enumeradas as quais comprometo-me a cumprir 

integralmente para a participação do meu filho do Projeto. São Compromissos da/do responsável, 

para fins de participação no Projeto:    
 
1 Assinar o Termo de Compromisso e apresentá-lo com os demais documentos necessários para a participação no projeto.  

2 Apresentar cópia da caderneta de vacinação atualizada; 

3 Comparecer em todas as atividades de acompanhamento do projeto, assim como os atendimentos individuais e 

reuniões, quando solicitado;  

4 Providenciar as refeições/lanches necessárias à criança. O momento do lanche será feito no intervalo das aulas dos cursos 

noturnos, e será de responsabilidade das mães/pais de seus respectivos filhos. 

5 Cuidar da higienização da criança pelo qual é responsável. 

6 É terminantemente proibida a saída dos pais ou responsáveis do campus enquanto a criança estiver no espaço BEM 

CUIDAR. 

7 Participar no grupo do WhatsApp, para comparecer ao espaço Bem Cuidar, sempre quando for solicitado. 

8 O grupo do WhatsApp é estritamente para o uso dos participantes do projeto e tem como principal objetivo comunicação 

das atividades do grupo. Bem como fica vedado no referido grupo, a divulgação de informações e mensagens que não sejam 

diretamente relacionadas ao projeto.   

9 Ao participar do Projeto “Bem Cuidar”, autorizo a utilização, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, do nome ou 

imagem do responsável bem como das crianças, em qualquer meio/veículo escolhido pelo projeto, para divulgação das ações 

do projeto, por período indeterminado, sem restrição de frequência, sem que isso implique qualquer tipo de ônus ou 

obrigação de divulgação ou de pagamento de qualquer quantia por parte do projeto e do IFMT. 

 

 

Será suspensa a participação da criança no Projeto Bem Cuidar, nos seguintes casos: 
1. Não cumprimento dos compromissos dispostos nos itens deste Termo; 

2. Automaticamente na conclusão do curso ou término do projeto;  

3. Omissão, prestação de informações falsas ou incompletas, por parte do responsável, no processo de matrícula no projeto.  

 

___________________________ 

Assinatura do(a) responsável 

CPF n.: ___________________ 

 

Várzea Grande, ____ de _____ de 2019. 

 


