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Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação - PROPI

ANEXO 3

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
EDITAL Nº 07/2018-PROPI/IFRN
Submissão de projetos de pesquisa e inovação para a Formação Inicial de Professores
Termo de Compromisso do Pesquisador

Através deste termo, eu ________________________________________________,
matrícula SIAPE ________________________ integrante do Programa Institucional de Apoio à
Pesquisa – Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa do IFRN, na condição de Pesquisador de Projeto
ou Pesquisador Coordenador de Projeto, assumo os compromissos e obrigações que seguem,
conforme Edital 07/2018-PROPI/IFRN:
1. O objeto de estudo do projeto de pesquisa está alinhado com uma ou mais áreas de conhecimento
do campus do pesquisador e não deverá ter sido submetido e aprovado em outro edital;
2. No caso de docente, dispor de carga horária de, no máximo, 4 (quatro) horas/aula semanais para
servidor(a) membro da equipe e, no máximo, 8 (oito) horas/aula semanais para o coordenador do
projeto;
3. Registrar as atividades no SUAP para a comprovação do cumprimento da carga horária e da
realização do projeto;
4. Orientar estudantes no período de vigência da bolsa, de acordo com o plano de trabalho de cada
estudante, em consonância com os objetivos específicos e cronograma de atividades do projeto;
5. Manter o Curriculum Lattes atualizado com os participantes, dados e impactos do projeto;
6. Não receber bolsa e/ou remuneração em programa do IFRN ou de qualquer agência de fomento,
com valor igual ou superior ao da bolsa de pesquisa;
7. Não repassar a outro pesquisador a orientação de meu(s) bolsista(s).
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 2018.

Assinatura do Pesquisador / Coordenador do Projeto
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