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TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA VINCULADA AOS PROGRAMAS UNIVERSAIS 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, aqui representado 
pela Coordenação dos Programas Universais vinculada à Gestão da Assistência 
Estudantil do Campus Vitória da Conquista, e _________________________________ 
____________________, estudante do curso de ________________________________ 
do Campus Vitória da Conquista desta instituição, doravante denominado(a) BOLSISTA, 
celebram entre si o presente Termo de Compromisso dos Programas Universais, nas 
seguintes condições: 

 
Art. 1º O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, simplesmente designado por IFBA, 
concederá ao BOLSISTA uma bolsa em consonância com o disposto nas normas vigentes dos Programas 
Universais vinculados à Política de Assistência Estudantil, a título de incentivo de sua participação em atividades 
que possibilitem a complementação e aprimoramento da aprendizagem através da troca de saberes com seus pares 
e com o coordenador orientador do projeto do qual ele(a) participará, no contexto de uma temática relevante prevista 
nos Programas Universais. 

Art. 2º A bolsa, no valor mensal de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) e objeto do presente instrumento, 
será concedida pelo prazo de dois meses, referente aos meses de dezembro de 2019 e de fevereiro de 2020. 

Parágrafo único. Em caso do estudante iniciar suas atividades, na condição de BOLSISTA, junto ao projeto do qual 
participará em período posterior ao mês de dezembro de 2019 e/ou dele se desligar antes de fevereiro de 2020, ele 
fará jus ao recebimento da bolsa somente naquele período. 

Art. 3º A jornada de trabalho do(a) BOLSISTA, com duração de 08 (oito) horas semanais, será estabelecida sem 
prejuízo de suas demais atividades acadêmicas e com distribuição acordada com seu coordenador orientador. 

Art. 4º O(a) BOLSISTA será assistido pelo seu coordenador orientador, para o qual elaborará, conforme condições 
e prazo a ser acordado entre ambos, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, e deverá, até o dia 
vinte de cada mês, entregar ao próprio coordenador orientador folha de frequência mensal, para posterior 
encaminhamento, por este, à Coordenação dos Programas Universais. 

Art. 5º O(a) BOLSISTA deverá participar, quando convocado(a) pela Coordenação dos Programas Universais, de 
entrevistas, reuniões e demais atividades relacionadas ao projeto do qual participará. 

Art. 6º É vedado ao(à) BOLSISTA realizar, durante a vigência da bolsa, outras atividades em condições impostas 
pelo Art. 35 do Edital nº 005/2019/IFBA Campus Vitória da Conquista, sob pena de desligamento do(a) mesmo(a) 
dos Programas Universais, com o consequente cancelamento do pagamento da bolsa que é objeto do presente 
instrumento, além da restituição dos valores já recebidos. 

Art. 7º O(a) BOLSISTA não terá, para qualquer efeito, vínculo empregatício com o IFBA, cabendo a este somente 
o pagamento da bolsa durante a vigência deste termo. 

E por estarem de acordo com as condições ora estipuladas firmam o presente Termo de Compromisso em 02 (duas) 
vias de igual teor, ficando uma com o(a) BOLSISTA e a outra com o IFBA. 

Vitória da Conquista, ____ de _____________ de 2019 

 

__________________________________ 
IFBA 

_________________________________________ 
Bolsista ou Responsável Legal 

CPF: 
 


