EDITAL Nº 01/2019 - PROEX/IFBA– FLUXO CONTÍNUO

ANEXO VII
TERMO DE COMPROMISSO DE DISCENTE BOLSISTA
[A ser preenchido pelo(a) aluno(a)bolsista]
BOLSISTA:
CAMPUS:

PROPOSTA Curso (

)

Evento ( ) Projeto ( )

ÁREA TEMÁTICA
TÍTULO DA PROPOSTA

Pelo presente Termo de Compromisso, eu …………………………..……………., brasileiro(a),
residente e domiciliado(a) em …………………...…., Bairro ………………., Endereço
…………………………., CEP ……………..., CPF nº ………………., aluno(a) regularmente
matriculado(a) e com efetiva frequência no curso …………………………, matrícula nº
………………., E-mail ………………………, celular ………………………, telefone fixo
…………………………….., assumo os compromissos e obrigações que seguem, conforme Edital
Nº 01/2019 - PROEX/IFBA - FLUXO CONTÍNUO:

1. Estar regularmente matriculado no IFBA, cursando a partir do segundo
ano/semestre;
2. Ter bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar – coeficiente
de rendimento acadêmico igual ou superior a 6,0 (seis) ou em casos devidamente
justificados pelo Proponente;
3. Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes;
4. Ser selecionado pelo Proponente e cumprir as atividades previstas no plano de
trabalho do Projeto;
5. Executar o projeto, sob a supervisão do orientador, com dedicação de no mínimo 12
horas semanais, devendo, também, fazer referência a sua condição de bolsista do
IFBA nas publicações e apresentações em eventos extensionistas e/ou científicos;
6. Não ter vínculo empregatício, de qualquer natureza, durante toda a vigência da
bolsa;
7. Não acumular outras bolsas institucionais de qualquer natureza, estágio ou similar,
durante a vigência da bolsa, exceto bolsas FIES, PROUNI ou Auxílios: Transporte,
Moradia, Aquisições e Viagens, Alimentação e Cópia e Impressão ofertados pelo
Programa de Assistência e Apoio ao discente (PAAE) do IFBA;
8. Encaminhar ao Proponente o relatório final do Projeto;
9. Manter a folha de frequência atualizada;
10. Apresentar comprovante bancário de conta-corrente, demonstrando que a conta está
ativa e constando o nome do banco, agência e número da conta. A conta não pode
ser “poupança” nem conta conjunta.
11. Dar ciência ao Coordenador da proposta e à Coordenação de Extensão do campus
ou equivalente, no caso de haver alteração que impeça fazer jus à bolsa.
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Parágrafo único: O bolsista será desligado do projeto caso seja constatada qualquer
irregularidade nos itens acima.

Local, ______ de ________________ de ______.

Nome completo e assinatura do Discente Bolsista
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