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TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA 

Eu,  ___________________________________________________________________________________,
portador(a) do CPF __________________________, nascido(a) em ___/___/______, estudante regularmente
matriculado(a) no curso de ____________________________________________________ com a matrícula
_______________________, na modalidade ______________________________________,  vinculado(a) à
projeto intitulado _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
que veio a ser  selecionado pelos Programas  Universais no âmbito da Política de Assistência Estudantil,
tendo sido  contemplado(a) com bolsa  no  valor  de  R$  300,00  (trezentos  reais)  mensais  concedida  pelo
Campus Vitória da Conquista, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, para atuar
no referido projeto, assumo, no período de 16/09/2022 a 19/12/2022, compromisso de:
I. Executar  o  plano  de  atividades  do  projeto  da  forma  como  apresentado  pelo(a)  respectivo(a)

coordenador(a) orientador(a);
II. Cumprir carga horária de 8 (oito) horas semanais com distribuição acordada com o(a) coordenador(a)

orientador(a) do projeto;
III. Encaminhar  mensalmente  ao(à)  coordenador(a)  orientador(a)  folha  de  frequência  de  acordo  com

modelo disponibilizado pela Coordenação dos Programas Universais;
IV. Comparecer,  quando  convocado(a)  pela  Coordenação  dos  Programas  Universais,  para  entrevistas,

reuniões e demais atividades relacionadas ao projeto;
V. Não  se encontrar em qualquer das  situações ou condições elencadas no Art. 36 do Edital 008/2022

durante o período de  vigência da bolsa, incluindo-se ter vínculo empregatício com qualquer empresa
ou instituição ou compromissos que impliquem em obrigação de cumprimento de atividades com carga
horária regular além de aulas de componentes curriculares nas quais esteja matriculado(a) ou ainda
realizar estágio supervisionado;

VI. Em caso de desistência da bolsa, comunicar por escrito à Coordenação dos Programas Universais data
e motivo desta decisão;

VII. Em caso  de  recebimento  indevido  da  bolsa,  efetuar  sua  devolução de  acordo com procedimentos
estabelecidos pelo Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças do campus.

E, para firmeza e validade do que aqui se estabelece, assino o presente Termo de Compromisso em duas vias,
juntamente com o(a) coordenador(a) orientador(a) do respectivo projeto ao qual estarei vinculado.

Vitória da Conquista, 16 de setembro de 2022.

________________________________________________________
Estudante Bolsista 

_______________________________________________________
Coordenador(a) Orientador(a)


