CENTRO DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA DA FUNCESI
TERMO DE COMPROMISSO DE ALUNO VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ACEITE DO ALUNO
Eu, ___________________________________________, reconheço que as atividades de iniciação
científica a serem desempenhadas por mim são de caráter eminentemente voluntário e, por assim entender,
declaro concordar, para todos os fins e consequências de direito, com as normas para iniciação científica
fixadas pelo Centro de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - Ceppe e com as condições do presente
Termo, a saber:
1 – O período de execução do Plano de Trabalho proposto é de_____________ a _________________.
2 – O Ceppe, ouvido o Núcleo de Pesquisa ao qual o projeto está vinculado, poderá cancelar o cadastro do
aluno/Plano de Trabalho, suspendendo, automaticamente, a concessão de quaisquer declarações
e/ou certificados referente ao trabalho desenvolvido parcialmente, nos casos de não
cumprimento deste Termo.
3 – São obrigações do aluno voluntário:
a)
b)
c)
d)
e)

Cumprir horas semanais de trabalho de acordo com horário estabelecido junto ao orientador.
Apresentar relatórios trimestrais conforme formulário divulgado pelo Núcleo de Pesquisa.
Apresentar seus resultados em trabalhos nos Eventos Científicos da FUNCESI.
Ao final do projeto, apresentar relatório final conforme formulário específico.
Cumprir rigorosamente os prazos estipulados pelo Núcleo de Pesquisa.

Itabira ,______ de ________________de ______ .
Assinatura do (a) aluno (a):
ACEITE DO ORIENTADOR
Eu, _________________________________________, declaro que aceito orientar o aluno
pesquisador voluntário supra indicado, no Programa de Iniciação Científica Voluntária, de acordo com as
normas fixadas, e com as condições do presente Termo, a saber:
1 – São obrigações do Professor Orientador:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento das atividades do aluno
Ter titulação mínima de Mestre.
Ser vinculado a uma das faculdades mantidas pela Funcesi.
Possuir currículo na Plataforma Lattes – Cnpq
Apresentar disponibilidade de tempo para orientação.
Preencher formulário de Prestação de Contas.
Ao final do projeto, apresentar relatório final conforme formulário específico.
Cumprir rigorosamente os prazos estipulados pelo Núcleo de Pesquisa.
Orientar e avaliar o aluno voluntário em todas as fases de seu trabalho;
Comunicar ao Núcleo de Pesquisa, por escrito, eventuais alterações no Plano de Trabalho,
substituições de alunos e cancelamento de Planos de Trabalhos.

2 – O não cumprimento deste Termo impedirá a orientação de novos alunos voluntários.
Itabira ,______ de ________________de ______ .
Assinatura do (a) orientador (a):

