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36570-000 - VIÇOSA - MG – BRASIL

TERMO DE COMPROMISSO
DECLARAMOS, para fins legais junto ao CNPq, que a bolsa por nós requerida, atende aos requisitos

exigidos no Edital e estamos de acordo com os compromissos abaixo assumidos:
Compromissos do Estudante:

1-  Cumprir com as atividades constantes do plano de trabalho proposto no ato de inscrição, em jornada de
20 (vinte) horas semanais de trabalho.

2-   Não ter  vínculo empregatício,  nem manter  bolsas de outros programas (exceto auxílios manutenção,
alimentação, moradia). Obs.: a realização de estágio remunerado só será permitida com o consentimento
do orientador, manifesto por meio de ofício enviado à PPG. 

3-   Devolver  ao  CNPq,  em valores  atualizados,  a(s)  mensalidade(s)  recebida(s)  indevidamente,  caso  os
compromissos  estabelecidos não sejam cumpridos.

4-  Apresentar obrigatoriamente os resultados finais da pesquisa no Simpósio de Integração Acadêmica da
UFV.

5-  Apresentar,  até  15  de  agosto  de  2017,  relatório  final  das  atividades desenvolvidas  e  resultados
alcançados,  conforme  modelo  disponível  no  site  da  PPG  (  http://www.ppg.ufv.br/?page_id=575),  com
dação científica que permita verificar o acesso a métodos e processos científicos.

6-  Apresentar, AO TÉRMINO DO PERÍODO DA BOLSA, resultados do projeto no  Simpósio de Integração
Acadêmica da UFV (SIA/UFV)  ou outro evento Técnico-científico da mesma natureza, considerado como
equivalente pela Comissão de Pesquisa do Departamento.

Compromissos do Orientador:

1-  Orientar o bolsista nas distintas fases do trabalho científico, incluindo a elaboração do relatório  final e de 
material para apresentação dos resultados em congressos, seminários, etc.

2-   Orientar o bolsista na elaboração dos resultados do projeto no SIA e acompanhar sua apresentação.

3-  Incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e seminários,
cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista de iniciação científica.

4-   Solicitar cancelamento da bolsa do estudante que: apresentar desempenho insatisfatório, descumprir o
plano de trabalho, estabelecer vínculo empregatício durante a vigência da bolsa e por motivo de colação
de grau. 

5-      É  vedado  ao  orientador  repassar  a  outro  docente  a  orientação  de  seu(s)  bolsista(s).  Em  caso  de
impedimento  eventual  do  orientador,  a  bolsa  retorna  à  PPG,  sendo  repassada  ao  professor  melhor
classificado do mesmo Departamento.

6-   Responsabilizar-se  pelo  acompanhamento  da  frequência  e  desempenho  do  bolsista.  Caso  haja
necessidade de cancelamento ou substituição do mesmo, deverá informar a PPG, impreterivelmente, até
o dia 15 de cada mês.

7-  É obrigatório o controle da frequência e desenvolvimento de atividades do bolsista por meio do Formulário
de  Acompanhamento  (http://www.ppg.ufv.br/?page_id=575),   que  deverá  ser  preenchido  e  assinado
mensalmente pelo bolsista e pelo orientador. O Formulário assinado deverá permanecer sob a guarda do
orientador até o fim da vigência da bolsa e enviado à PPG junto do Relatório Final de Atividades.

INADIMPLÊNCIA:  O  estudante/bolsista  e  o  professor/orientador  serão  considerados  inadimplentes,  junto  ao  Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica caso não entregue o Relatório Final ou descumpra exigências supracitadas
Atenção: A inadimplência acarreta a exclusão do  estudante/bolsista e do professor/orientador dos próximos Editais.

Substituição de bolsista:

1. O orientador poderá solicitar, a seu critério, a substituição do bolsista mediante solicitação formal à PPG, com exposição de
motivos. (O novo bolsista deve ter CRA mínimo do curso, conforme Edital). 
2.  No  caso  de  substituição,  o  bolsista  substituído  deve  apresentar  ao  orientador  um relatório  contendo  as
atividades  desenvolvidas  durante  o  período  em que participou  do  projeto.  Neste  caso,  o  bolsista  substituto
assume as responsabilidades de confecção do Relatório Final e de apresentação no SIA. O Relatório Final deverá
conter todas as atividades desenvolvidas ao longo do projeto.

VIÇOSA,          de                           de  20      .

______________________________________________       _________________________________________
Nome do orientador:                                                            Nome do bolsista:
CPF:                               CPF:

http://www.ppg.ufv.br/?page_id=575


PIBICAf /CNPq 2016/2017    FICHA CADASTRAL 

DADOS DO BOLSISTA
NOME/BOLSISTA:                                                                                       

MATRÍCULA:                                            CURSO:    
                                                                  
DATA DE NASCIMENTO:    /       /                    SEXO:
 
RG:                                        ÓRGÃO EMISSOR:             UF:                     DATA DA EXPEDIÇÃO:     /      / 

CPF:

ENDEREÇO em Viçosa:

RUA/AV.                                                                                 Nº                     COMPLEMENTO (apto): 

BAIRRO:                                                  TEL:                                                     EMAIL:

CONTA CORRENTE:                                         AGÊNCIA:            
ATENÇÃO: Só é aceito conta corrente, individual e do Banco do Brasil.
PERÍODO: AGOSTO/2016 a JULHO/2017

DADOS DO PROJETO
TÍTULO DO PROJETO

NOME DA ÁREA DE CONHECIMENTO (CNPq):

PALAVRASCHAVE  (3):                      

DADOS DO ORIENTADOR
NOME DO (A) ORIENTADOR (A): 
 
MATRÍCULA UFV: CPF:   

DATA DE NASCIMENTO:                                                      DEPTO:      

EMAIL:

TELEFONE PARA CONTATO( FIXO E CELULAR) :

VIÇOSA,          de                        de 2015.

ASSINATURA DO (A) ORIENTADOR (A):_____________________________________________________

ASSINATURA DO (A) BOLSISTA: ____________________________________________________________
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