
 

 

 

EDITAL Nº 29/2018                       ANEXO II  

    DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 
 

Discente Bolsista:  

CPF:                                                                              Telefone(s): (    ) 

E-mail: 

Endereço Completo: 

Bairro: 

Cidade:                                                                                                  CEP:                                                 
Estado: 

Curso:                                                                                Período: 

Campus: 

 

Modalidade: INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PBIC/FJN 

 

Título do Projeto:__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Sob o acompanhamento do(a)  ORIENTADOR(A):  

Orientador(a): 

RG:                                       CPF:                                         Telefone(s): (    ) 

E-mail: 

 

CELEBRAM o presente Termo de Compromisso, mediante as seguintes condições: 

1. COMPROMISSOS DO (A) BOLSISTA 
1.1 Receber apenas uma modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação desta com a de 

outros programas de bolsas de Agências fomentadoras de programas específicos, 
ressalvado os programas de Monitoria; 

1.2 Cumprir o Plano de Trabalho; 
1.3 Apresentar ao orientador, após 06 (seis) meses de vigência do projeto de iniciação 

científica, relatório de atividades contendo resultados parciais, o qual deverá ser 
encaminhado ao NUEP para avaliação; 

1.4 Apresentar os resultados finais da pesquisa e de acordo com as normas vigentes, para a 
avaliação do NUEP; 

1.5 Apresentar os resultados finais da pesquisa na Semana de Iniciação Científica da FJN; 
1.6 Fazer referência a sua condição de aluno bolsista de Iniciação Científica da FJN nas 

publicações e trabalhos apresentados.  



1.7 Devolver, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso 
não sejam cumpridos os requisitos e compromissos estabelecidos neste Termo e nas 
Resoluções específicas; 

1.8 Atualizar, semestralmente, os dados pessoais na Plataforma Lattes. 
 
2. COMPROMISSOS DO(A) ORIENTADOR(A) 
2.1 Orientar o bolsista nas distintas fases do trabalho científico, incluída a elaboração dos 

relatórios parcial e final e acompanhar a exposição anual dos resultados apresentados 

pelos acadêmicos por ocasião da Semana de Iniciação Científica da FJN; 

2.2. Encaminhar, ao NUEP, o relatório parcial, após 6 (seis) meses de andamento do plano 

de trabalho, e o relatório final do acadêmico após 12 (doze) meses de vigência do plano de 

trabalho e em data estabelecida; 

2.3. Nos casos em que o relatório for “não recomendado” após avaliação pelo NUEP, o 
orientador terá 5 (cinco) dias úteis, a partir da data de envio do resultado da avaliação, 
para  enviar respostas às críticas ou acatar as recomendações, reformular e encaminhar 
novo relatório final, para nova avaliação pelo CIP; 

2.4. Acompanhar o acadêmico na exposição anual dos resultados por ocasião da Semana 
de Iniciação Científica da FJN; 

2.5. Incluir os nomes dos bolsistas nas publicações e nos trabalhos apresentados em 
congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva dos mesmos; 

2.6. Fazer referência à FJN nas publicações e trabalhos apresentados; 
2.7. Solicitar o cancelamento da bolsa, ou do plano de trabalho desenvolvido por bolsista de 

Iniciação Científica ou Iniciação Tecnológica, no caso de estar impedido de continuar a 
orientação, por qualquer motivo. 

 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS 
3.1 O NUEP-FJN poderá suspender a participação de bolsista, nos casos de não 

cumprimento deste Termo. 
3.2 Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo de Compromisso serão 

decididos pela Diretoria Acadêmica da FJN;  
3.3 A concessão de Bolsa de Iniciação Científica não configura, em qualquer momento, a 

existência de vínculo empregatício entre o Bolsista e a Faculdade de Juazeiro do Norte, 
FJN.  

 
4. DO FORO 
4.1 Fica eleito o foro do município de Juazeiro do Norte, Ceará, para dirimir as questões 

oriundas deste termo de compromisso, com prévia renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. E, por assim estarem justos e compromissados, assinam o presente 
Termo de Compromisso, para que produza os efeitos legais. 

 
 

Juazeiro do Norte, Ceará, _____de Agosto de 2018 
 

__________________________________________________________________ 
Discente Bolsista (Nome:) 

 
__________________________________________________________________ 
Orientador(a) (Nome:) 

 
__________________________________________________________________ 
Coordenador do NUEP-FJN: Prof. Antonio Renato Soares de Casimiro 


