SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

EDITAL Nº 04/2017 – PROPI/IFRN
SUBMISSÃO DE PROJETOS DE PESQUISA COM A PARTICIPAÇÃO DE DISCENTE
BOLSISTA
TERMO DE COMPROMISSO DO ESTUDANTE

Através

deste

termo,

estudante, matrícula nº

eu,

_______________________________________________,

______________________, regularmente matriculado no curso

______________________________________,

no

Campus

_______________________,

participante do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa – Desenvolvimento de Projetos de
Pesquisa do IFRN, na condição de estudante bolsista ou bolsista voluntário, assumo os
compromissos e obrigações que seguem, conforme Edital 04/2017 - PROPI/IFRN:
1. Dedicar-me às atividades do projeto, dispondo de 15 (quinze) horas semanais para o
desenvolvimento do projeto acompanhado pelo Coordenador do Projeto;
2. Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades de seu curso e
àquelas relacionadas ao projeto de pesquisa;
3. Não receber, durante o período de vigência da bolsa, qualquer outro tipo de auxílio e/ou
incentivo financeiro de outras instituições de fomento, tanto no Brasil como no exterior;
4. Manter o Curriculum Lattes atualizado com os dados e impactos do projeto;
5. Participar dos seminários de acompanhamento de pesquisa do Programa Institucional de
Apoio à Pesquisa do IFRN.
6. Apresentar no seminário anual a produção científica/tecnológica, sob a forma de pôsteres,
apresentação oral, resumos e/ou artigos completos;
7. Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à condição de bolsista do IFRN;
8. Submeter os resultados parciais ou finais do projeto de pesquisa aos eventos anuais de
Pesquisa e Inovação do IFRN, ou seja, ao CONGIC (Congresso de Iniciação científica do
IFRN) ou à Mostra Tecnológica do IFRN;
Ao firmar o presente compromisso, declaro estar ciente de que as informações são
verdadeiras e que a inobservância aos itens acima poderá acarretar a suspensão do benefício
concedido.

_______________________, _____ de ___________________ de 2017.

Assinatura do Estudante

