TERMO DE COMPROMISSO
para solicitação ou renovação de bolsa
Declaro, para os devidos fins, que eu,
_______________________________________________________________________,
(nome, endereço, email, telefone, cpf), aluno(a) devidamente matriculado(a) no
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental em nível
de ____________________, da Universidade Federal do Paraná tenho ciência das
obrigações inerentes à qualidade de bolsista, e nesse sentido, COMPROMETO-ME a
respeitar todas as cláusulas da agencia de fomente da bolsa (listados nos regulamentos das
agencias)
e
detalhamentos
específicos
(http://www.prppg.ufpr.br/site/wpcontent/uploads/2018/03/of--004-de-2018-procedimentos-para-concesso-de-bolsascapes.pdf), bem como das seguintes cláusulas adicionais exigidos pelo PPGERHA:
I – dedicação integral (40 h semanais) às atividades do programa de pós-graduação nas salas
de estudo e laboratórios do PPGERHA ou laboratórios associados do PPGERHA (qualquer
ausência deveria ser justificado e autorizado pelo orientador (períodos de até 1 mês) ou pelo
colegiado (períodos acima de um mês);
II – comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante as normas definidas pela
entidade promotora do curso (obtenção de conceito D automaticamente cancela a bolsa);
III – quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais sem
percepção de vencimentos;
IV – não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de
outro programa, ou de outra agência de fomento pública nacional;
V – não receber salário, pagamentos de autônomo ou similar
VI – realizar estágio docente de acordo com o regulamento específico do programa
A inobservância dos requisitos citados acima, e/ou se praticada qualquer fraude pelo(a)
bolsista, implicará(ão) no cancelamento da bolsa, com a restituição integral e imediata dos
recursos, de acordo com os índices previstos em lei competente, acarretando ainda, a
impossibilidade de receber benefícios por parte da CAPES e/ou outras agencias e instituições.
Dados gerais (preenchimento obrigatório):
Matricula no PPGERHA: Inicio: ……. Fim: …….…. (previsto, seguindo as normas)
Bolsa no PPGERHA: Inicio: ……. Fim: …….. (previsto, seguindo as normas)
Tipo da bolsa: ……. (CAPES, CNPq, Projeto, Empresa, ….)
Desempenho: já obteve conceito D (sim/não)
Assinatura do(a) bolsista:______________________________
Nome do Orientador:________________________________________________________
Assinatura
do Orientador:_________________________________________________________
Data : ______ /______/ _______.
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