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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE __________________________________ 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA 

 

Nome do aluno(a): ________________________________________________________________ 

Matrícula: ____________________ RG: ___________________ CPF: ______________________ 

Curso: _____________________________ Unidade (Centro/Faculdade): ____________________ 

Telefone: (___) __________________ E-mail institucional: ________________________________ 

Projeto: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Coordenador(a) do projeto: _________________________________________________________ 

Período da bolsa: 01/03/2016 a 31/12/2016. 

 

Como bolsista REMUNERADO de extensão da UECE comprometo-me à: 

a) Estar com matrícula ativa em curso de graduação durante todo o período de vigência da bolsa; 

b) Cumprir as atividades previstas no Plano de Trabalho da Bolsa, as responsabilidades e as 

condições previstas neste Termo de Compromisso; 

c) Dedicar 12 horas semanais às atividades previstas no seu Plano de Trabalho; 

d) Não manter vínculo empregatício, outra bolsa acadêmica (mesmo voluntária) ou estágio 

remunerado e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de extensão; 

e) Seguir orientação do professor coordenador; 

f) Participar de treinamento específico para o desempenho de suas atividades, quando for 

exigido; 

g) Participar das reuniões para planejamento e avaliação das atividades;  

h) Apresentar ao Coordenador do Projeto, o Relatório das Atividades desenvolvidas, até 30 dias 

após eventual cancelamento ou término da vigência da bolsa; 

i) Participar do Encontro de Extensão realizado na Semana Universitária da UECE apresentando 

os dados/resultados do projeto; 

j) Participar dos eventos organizados pela direção do Centro/Faculdade como forma de divulgar 

as ações do projeto; 
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k) Devolver à UECE, em valores atualizados, mensalidades recebidas indevidamente, em caso 

de cancelamento da concessão da bolsa. 

 
São situações que ensejam o cancelamento automático da bolsa: 

a) Não estar regularmente matriculado; 
b) Estar sob a condição de matrícula institucional; 
c) Concluir o curso, tendo como data limite a data da colação de grau; 
d) Acumular duas ou mais reprovações no período da bolsa; 
e) Acumular duas frequências (subsequentes ou não) não validadas; 
f) Vinculação com mais de um programa de bolsas, mesmo sob a condição de 

voluntário; 
Se o bolsista receber bolsa estando em uma das condições acima elencadas, os valores 
recebidos indevidamente serão devolvidos. 
 

 

E, por estar completamente de acordo com as condições expressas neste Termo de Compromisso, 

assino a presente via juntamente com o(a) coordenador(a) do projeto e a Pró-reitoria de Extensão. 

 

 

Fortaleza, _____ / ____________ /2016. 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Bolsista      

 

________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Coordenador(a) 

 

________________________________________________________ 

Pró-Reitoria de Extensão      
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