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Programa UCA – Um Computador por Aluno

Termo de Compromisso dos Pais

Objetivo: Promover a inclusão digital através da escola pública.

Eu,_______________________________________________,RG:______________________________

Inscrito(a)  no  CPF:___________________________,  responsável  legal  pelo(a)  aluno(a): 

___________________________________________________,  matriculado(a)  no  _____  ano  do  ensino 

fundamental da EMEF Renato Pradi, declaro estar ciente dos objetivos e princípios do ProUCA e aceito  

participar desse Programa juntamente com o(a) aluno(a) acima referido e sob a minha tutela.

Comprometo-me e autorizo o(a) aluno(a) a:

a) Levar todo dia o netbook para a escola, responsabilizando-se por mantê-lo carregado (bateria);

b) Acompanhar as atividades educativas relacionadas ao projeto;

c) Orientar o filho (a) a zelar adequadamente o netbook no período em que o mesmo estiver fora da escola;

d)  Conscientizar o(a) filho(a)  quanto aos cuidados necessários durante o transporte e uso do netbook em 

casa, bem como ao cumprimento dos agendamentos e prazos estabelecidos para retirada e devolução do 

equipamento na escola;

e) Comunicar imediatamente à equipe escolar a ocorrência de danos ou falhas técnicas no equipamento e 

NUNCA encaminhar para assistência técnica por conta própria;

f)  Registrar Boletim de Ocorrência (BO),  em caso de roubo ou desaparecimento do equipamento e 

encaminhar o boletim à escola;

g) Aceitar e permitir o uso de dados pessoais e imagens para fins unicamente educativos;

h)  Devolver  o  netbook para  a  escola  em caso  de  perda  de  vínculo  com a  mesma  (transferência  ou 

conclusão de curso), pois este deverá permanecer na escola para ser utilizado por outro aluno.

Estou ciente também que:

● Em hipótese alguma, o aluno poderá apropriar-se do netbook ou emprestá-lo, uma vez que se trata 

de um patrimônio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul.

● O acesso a conteúdos inapropriados e/ou a utilização do netbook para ofender ou constranger 

outras pessoas implica em perda temporária ou definitiva e responsabilidade legal sobre os fatos.

● Ao final do ano letivo, os netbooks serão recolhidos pela escola para manutenção e redistribuição 

no ano seguinte.

Jaraguá do Sul, ____ /____/ 2012.

_________________________________________________

Assinatura do responsável


