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PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA

(Lei Municipal 2.865/14)

ANEXO II

TERMO DE CONTRAPARTIDA UNIVERSITÁRIA 

Pelo presente Termo de Compromisso de CONTRAPARTIDA da Bolsa de Iniciação Científica,
que  fazem entre  si,  de um lado,  FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA –
Estado de Goiás, inscrita no CNPJ: 01.494.665/0001-61, com sede na RODOVIA GO 320, S/N -
JARDIM SANTA PAULA - GOIATUBA/GO - CEP: 75600-000  doravante COMPROMISSÁRIA
do  outro  lado  o
beneficiário_______________________________________________________________,
inscrito (a) neste Programa de Bolsas Universitárias, BOLSA ATIVIDADE – MODALIDADE
INICIAÇÃO  CIENTÍFICA,  portador  (a)  da  CI  nº__________________,  e  do  CPF
n.º__________________________,  Matriculado  no  Curso  de  _________________,  Com
Matrícula  N°__________________,  residente  e  domiciliado  (a)  na
Rua/Av:________________________________________________________Bairro:__________
_____________Cidade:___________________________________________, Estado__________
CEP______________,  telefone  (____)______________________________,  doravante
COMPROMITENTE, celebram o presente Termo de Compromisso, de acordo com as seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA 1°:  Pelo presente termo de compromisso, o bolsista acima identificado compromete-
se  a  desenvolver,  sob  orientação do
professor____________________________________________,
o  projeto de
Pesquisa_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________
.

Cláusula 2°: São requisitos e compromissos do bolsista:

a) conhecer integralmente o conteúdo do Edital cuja bolsa fora aprovada;
b) estar regularmente matriculado em curso de graduação do Unicerrado que, preferencialmente,
tenha uma estreita relação com a área de conhecimento e/ou temática do projeto de pesquisa;
c) ter  cursado pelo  menos um semestre  no Unicerrado com, no mínimo,  média  7,0 (seis)  no
conjunto das disciplinas já cursadas;
d) não ter relação de parentesco com o orientador, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, inclusive;
e) não ter vínculo empregatício, nem receber qualquer outra bolsa de qualquer outra agência de
fomento federal, estadual ou municipal, do Unicerrado ou de qualquer outra instituição pública ou
privada. O estudante que tiver outra bolsa nessas condições, deverá renunciar à mesma até a data
de assinatura do presente Termo;
f) cumprir o plano de trabalho previsto no projeto, com dedicação de 8 (oito) horas semanais;
g) encaminhar ao Comitê de Iniciação Científica (CIC) da IES, em conjunto com o orientador, o
Relatório de Atividades na metade do período de vigência da bolsa e os Resultados Finais, de
acordo com o Regulamento de Pesquisa;
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h) apresentar  os  resultados  da  pesquisa  na  Mostra  de  Iniciação  Científica  e/ou  em  Evento
equivalente de outra IES;
j) fazer referência à condição de bolsista de Iniciação Científica do Unicerrado nas publicações e
trabalhos apresentados;
k) devolver,  integral  e  corrigidos  na  forma da  lei,  os  recursos  financeiros  recebidos,  caso os
Resultados  Finais  da  pesquisa  apresentados  não  sejam  aprovados  pelo  Comitê  de  Iniciação
Científica  (CIC),  bem como  em caso  de  abandono,  e/ou  descumprimento  das  obrigações  do
presente Termo;
l) cadastrar e atualizar seu currículo na Plataforma Lattes do CNPq;
m)solicitar por escrito o desligamento de sua atividade de bolsista, indicando a justificativa do
mesmo, quando for o caso;
n) atender às demais exigências expressas no Edital.

Cláusula 3°: O valor mensal da bolsa para o aluno será correspondente a R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais), descontados por um período de seis(6)  meses, com possibilidade de renovação
por igual período. 
Cláusula 4°: O Unicerrado poderá, a seu juízo, cancelar a bolsa nas seguintes circunstâncias:

a) pela solicitação do orientador, em virtude do descumprimento do Plano de Atividades previsto
no projeto de pesquisa;
b) em caso de abandono de curso;
c) por constatação de fraude ou má fé nas informações apresentadas no ato da inscrição ou durante
a vigência da bolsa;
d) por não pagamento da parte restante da mensalidade após o desconto da bolsa até a data do
vencimento, ficando o aluno obrigado ao pagamento integral das mensalidades posteriores a sua
exclusão.
Cláusula 5°:  O bolsista desligado pelo motivo expresso na alínea “c” da Cláusula Quarta, ficará
impedido de receber qualquer outra bolsa de iniciação científica e/ou tecnológica até o término do
Curso.

E assim, as partes por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo, os declarados abaixo
para que produza os efeitos de direito:

Goiatuba, Estado de Goiás, 09 de Março de 2020.

______________________________________________
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba 

CNPJ: 01.494.665/0001-61
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De acordo,

______________________________________________
Assinatura do Bolsista

Ciente,

______________________________________________
Assinatura do Orientador
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