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ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO – DISCENTE BOLSISTA OU 
VOLUNTÁRIO 

DADOS PESSOAIS 

NOME: 

MATRÍCULA: DATA DO NASCIMENTO: 

NACIONALIDADE: PAÍS: 

MUNICÍPIO:                                                                                           UF: 

SEXO: ESTADO CIVIL: 

ENDEREÇO: 

COMPLEMENTO: 

BAIRRO:                                                                                           CEP: 

FONE: 

E-MAIL: 

DOCUMENTOS 

CPF: RG: 

DATA EXPEDIÇÃO DO RG: 

ÓRGÃO EMISSOR E UF: 

TÍTULO DE ELEITOR: 

ZONA DO TÍTULO: SEÇÃO DO TÍTULO: 

DATA EXPEDIÇÃO: MUNICÍPIO: 

TIPO DE VÍNCULO 

( ) Discente bolsista (remunerado)             ( ) Discente voluntário 

DADOS BANCÁRIOS (OPCIONAL PARA VOLUNTÁRIOS) 

BANCO: 

AGÊNCIA: CONTA BANCÁRIA: 

PRAÇA (MUNICÍPIO) UF: 

TERMO DE COMPROMISSSO 

  
O DISCENTE BOLSISTA OU VOLUNTÁRIO SE COMPROMETE A: 
 

1. Estar regularmente matriculado nos períodos letivos referentes à execução do 
projeto; 
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2. Não acumular a bolsa PAPIM com outras bolsas de qualquer natureza, seja da 
Unifesspa ou de outra instituição; 

3. Acumular a bolsa PAPIM com no máximo um (01) dos Auxílios da Assistência 
Estudantil da Unifesspa ou uma (01) das modalidades de Auxílio do Programa Bolsa 
Permanência do MEC; 

4. Solicitar ao coordenador do projeto que cadastre a sua frequência até o dia 15 de 
cada mês no Sisprol. O não cadastramento da frequência dentro do prazo, implicará ao 
discente bolsista na retenção do pagamento da bolsa do mês de referência e da 
declaração de participação nas atividades do projeto; e, ao discente voluntário, na 
retenção da declaração de participação nas atividades do projeto; 

5. Cumprir no mínimo 12 horas e no máximo de 20h semanais de trabalho; 

6. Cumprir o cronograma de execução, assim como o plano de trabalho elaborado 
pela equipe técnica do projeto, sob a orientação do coordenador. 

7. Apresentar o produto resultante do projeto, em data, local e modalidade a ser 
definida pela DPROJ/PROEG, desde que tenha permanecido por pelo menos10 meses 
vinculados ao projeto. 

8. Apresentar o produto resultante do projeto em data, local e modalidade a ser 
definida pela DPROJ/PROEG. 

9. Ser assíduo, pontual e agir de forma ética nas atividades relativas ao projeto; 

10. Caso necessite por algum motivo, encerrar sua participação antes do término da 
vigência do projeto, o discente, bolsista ou voluntário, deverá, com antecedência 
mínima de 20 dias em relação ao término das suas atividades:  

a) informar ao coordenador, em documento escrito, o encerramento de sua 
participação; 

b) entregar termo de desligamento do programa, devidamente assinado; 

c) apresentar relatório parcial das atividades desenvolvidas durante o projeto. 

11. Quando voluntário concordar, nos termos do edital, que a prestação do serviço 
voluntário em atividades ligadas ao Plano de Trabalho do Projeto de Ensino vinculado 
ao PAPIM caracteriza-se como espontânea e sem percebimento de contraprestação 
financeira ou qualquer outro tipo de remuneração, não gerando vínculo de emprego 
nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária, tributária ou outra afim. 

12. Quando voluntário concordar, que estará sujeito aos mesmos requisitos de 
ingresso e permanência exigidos para os discentes remunerados e fará jus ao 
recebimento de declaração relativa ao período em que atuar no projeto de pesquisa, 
desde que tenha cumprido com os requisitos do presente edital. 

13. Apresentar relatórios do trabalho desenvolvido nas datas definidas em edital e, 
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se necessário, também em outros momentos, caso haja uma solicitação do coordenador 
do Projeto ou da DPROJ/PROEG. 

14. Estar ciente de que toda publicação resultante do projeto deverá citar, 
obrigatoriamente, o apoio da Diretoria de Planejamento e Projetos 
Educacionais/DPROJ e Pró-Reitoria de Ensino de Graduação/PROEG da Unifesspa. 
Deve-se fazer referência ao apoio da DPROJ e da PROEG Unifesspa em qualquer 
publicação, eventos de divulgação científica e congêneres. O não cumprimento desta 
exigência por si só oportunizará à DPROJ/PROEG o direito unilateral de cancelamento 
e/ou suspensão da bolsa e ainda a retenção da declaração de atividades.   

O presente TERMO DE COMPROMISSO terá vigência de acordo com o cronograma do 
Edital. 

Local e data: 

   Assinatura do Discente: 

 


