
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

TERMO DE CONCESSÃO E ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO

Finalidade: Concessão de auxílio financeiro

Edital: Seleção de projetos de combate à pandemia da COVID-19 e geração de emprego e 
renda

Concedente: Ministério Público do Trabalho e Vara do Trabalho de Ouro Preto

Modalidade: Bolsa de Iniciação à Extensão Duração: 10 (dez) meses

Título do projeto:

INFORMAÇÕES DO COORDENADOR

Nome: CPF: 

Telefone: Celular: E-mail: 

Matrícula: Departamento/Instituto/Unidade:

Outras informações, se necessário:

INFORMAÇÕES DO BOLSISTA

Nome: CPF: 

Documento de Identidade: Órgão Expedidor: Data de Expedição:

Telefone ou Celular: E-mail: 

Banco: Agência: Nº Conta* / Tipo (corrente, poupança) :

Endereço Residencial:

Matrícula: Curso:

(*) Conta corrente poderá ser de qualquer estabelecimento bancário. Conta Poupança apenas da Caixa Econômica Federal. 

Compromissos do Estudante:     

1. Cumprir com as atividades do plano de trabalho proposto no ato de inscrição, em jornada de 20

(vinte) horas semanais;

2. Elaborar e encaminhar, juntamente com o coordenador, à Unidade Gestora o Relatório Parcial de

Atividades até 01 de fevereiro de 2021 e o Relatório Final de Atividades com a prestação de contas

até  31 de agosto de 2021, conforme modelo disponível na página da Pró-Reitoria de Extensão e

Cultura. 
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3. Participar  do  Simpósio  de  Integração  Acadêmica  (SIA),  no  ano  de  vigência  da  bolsa,  com

apresentação dos processos desenvolvidos e dos resultados até então alcançados, na forma definida

pela coordenação do Simpósio. 

4. Mencionar a condição de bolsista do presente edital nas publicações e trabalhos pertinentes de

que participar e incluir comprovantes nos Relatórios.

5. Apresentar  à  Unidade  Gestora até  o  penúltimo  dia  útil  de  cada  mês,  o  ATESTADO  DE

FREQUÊNCIA, assinado pelo coordenador. A não apresentação deste documento implica o não

pagamento da bolsa do respectivo mês.

6. Não acumular bolsa de outra agência ou da própria instituição, exceto as bolsas de assistência

estudantil.

7. Participar das reuniões convocadas pela Pró-Reitoria de Extensão, referentes ao presente edital. 

8. Manter atualizado o endereço eletrônico institucional e demais contatos junto à Unidade Gestora.

9. Devolver à UFV, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os

compromissos estabelecidos não sejam cumpridos.

Compromissos do Coordenador:     

1. Estabelecer condições adequadas imprescindíveis para realização do plano de trabalho;

2. Registrar  e  manter  atualizado  os  dados  do  projeto  no  RAEX,  tais  como  lançamento  e

acompanhamento da tramitação, inclusão e exclusão de membros da equipe, etc. 

3. Orientar  o  bolsista  nas diversas  fases  do  trabalho  de  extensão,  inclusive  na  elaboração  de

relatórios e de outros meios para divulgação de resultados;

4. Atestar a frequência do bolsista, por meio do formulário “Atestado de Frequência”, disponível na

internet, na página da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, até o penúltimo dia útil de cada mês. 

5. Estimular  e  acompanhar  exposições  dos  trabalhos  realizados  pelo  bolsista  em  congressos,

seminários ou outros eventos;

6. Enviar a Prestação de contas de acordo como solicitado pelo órgão financiador.

7. Solicitar à Unidade Gestora, justificadamente e por escrito, o desligamento do bolsista, podendo,

nesse caso, solicitar a sua substituição por um novo candidato.

8. Ter  disponibilidade  para  atuar  como  avaliador  nos  processos  seletivos  dos  programas

institucionais de Iniciação à Extensão, quando convocado.

9. Participar  das  reuniões  convocadas  pela  Pró-Reitoria  de  Extensão  e  Cultura,  referentes  ao

presente edital. 

Viçosa, ___ de ________________ de 2020

_________________________________________
Coordenador

Assinatura e carimbo

_________________________________________
Bolsista
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