TERMO DE COMPROMISSO PARA BOLSA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA PIBIC/CNPQ E FCMSCSP
VIGÊNCIA 2018/2019
SEGUNDA CHAMADA

Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO, o Prof. Dr. __________________________________
e o acadêmico ___________________________________________, tendo solicitado sua
inscrição

no

Programa

de

Iniciação

Científica,

com

o

projeto

“________________________________________________________________________”, em
conformidade com as disposições contidas no Edital PIBIC CNPq e IC FCMSCSP – Vigência
2018/2019, publicado pela Comissão Científica da FCMSCSP, assumem a veracidade dos
documentos entregues e comprometem-se expressamente a respeitar integralmente todas as
condições constantes do presente Termo, enquanto estiverem no exercício da referida
atividade. Este Termo reger-se-á através das seguintes condições:

1. Compromissos assumidos pelo acadêmico:
a) Executar o Projeto de Iniciação Científica que foi submetido e aprovado por meio do Edital acima
mencionado, sob orientação do professor orientador supracitado;
b) Encaminhar à Comissão Científica da FCMSCSP e ISCMSP de acordo com Normas da mesma
Comissão e modelo disponível no site da FCMSCSP, os seguintes documentos:


Relatório parcial até o dia 08 fevereiro de 2019;



Relatório Final e resumo da pesquisa (livreto do PIBIC) até 30 de agosto de 2019;



Apresentação oral para o Fórum Científico em meados de outubro de 2019 em data que
será definida e divulgada pela Comissão Científica;

c) Comparecer ao Fórum Científico e realizar apresentação oral;
d) Comunicar imediatamente à Comissão Científica qualquer alteração de dados cadastrados,
principalmente mudança de endereço ou qualquer modificação que venha a ocorrer durante o
período de vigência da bolsa;
e) Concordar com a Diretoria da FCMSCSP quanto à possibilidade da mesma, a qualquer tempo,
cancelar ou suspender a participação do acadêmico no Programa, quando não forem cumpridas as

exigências estabelecidas no edital específico.

2. Compromissos assumidos pelo Orientador:
a) Estar desempenhando as funções de docente durante a vigência do programa;
b) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico;
c) Orientar o acadêmico na elaboração de relatórios parcial e final, resumo da pesquisa (livreto do
PIBIC) e apresentação oral no Fórum Científico, cumprindo os prazos determinados;
d) Incluir o nome do estudante nas publicações e nos trabalhos apresentados em eventos científicos,
cujos resultados tiveram a participação efetiva do estudante de iniciação científica;
e) Participar do Fórum Científico, estando presente na apresentação oral do presente Projeto de IC.

E para que surtam todos os efeitos legais, o presente Termo é firmado pelo estudante e Orientador.

São Paulo, ___ de Junho de 2018.

______________________________
Acadêmico (nome e assinatura)

________________________________
Orientador (nome e assinatura)

