
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

SELEÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

TERMO DE CONCESSÃO E ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO

 Protocolo: 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 Categoria Júnior Duração: 10 (dez) meses

Título do projeto: 

INFORMAÇÕES DO COORDENADOR(A)

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: 

Telefone Residencial ou Celular: Ano/Série:

INFORMAÇÕES DA ESCOLA

Nome da escola: CNPJ: INEP:

Endereço:

Nome do Responsável pela Escola:

Telefone: E-mail:

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL**

Declaro conhecer e  aceitar  os critérios e normas que regem no presente edital, certifico como verdadeiras as informações prestadas acima
e autorizo o aluno identificado a participar nas condições definidas.

__________________________________________________
Nome e assinatura do responsável

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

(**) Assinatura obrigatória no caso dos bolsistas menores de 18 anos

O pagamento das bolsas será efetuado mediante depósito em conta no nome do bolsista. Sendo conta
corrente em qualquer banco e conta poupança exclusivamente da Caixa Econômica Federal. 



Compromissos do Estudante: 

1. Possuir matrícula regular em curso de ensino médio-técnico de escolas públicas ou Escola Família

Agrícola dos municípios envolvidos;

2. Cumprir com as atividades do plano de trabalho proposto no ato de inscrição, em jornada de 8 (oito)

horas semanais;

3. Elaborar e encaminhar, junto ao coordenador, à Unidade Gestora o Relatório Parcial de Atividades

até 1º 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;

4. Como discente da UFV, 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;

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

participar e incluir comprovantes nos relatórios;

6. 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;

7. Não estar indicado em mais de uma proposta no presente edital, não manter vínculo empregatício,

nem acumular bolsa de outra agência ou da própria instituição, exceto as bolsas de assistência estudantil;  

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

edital;

9. Manter atualizado os meios de contato junto à Unidade Gestora;

10. 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  atualizados  os  dados  do  projeto  no  RAEX,  tais  como  lançamento  e

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

3.  Estar presente na apresentação dos trabalhos referentes ao projeto no SIA, no caso do bolsista ser

discente da UFV. Caso a presença não seja possível será necessário indicar alguém que realize esta tarefa;

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

e de outros meios para divulgação de resultados;

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

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

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

seminários ou outros eventos;

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

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

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



9. Ter  disponibilidade para  atuar  como avaliador  nos  processos  seletivos  dos editais  de  extensão,

quando convocado;

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

edital. 

Viçosa, ____ de _____________ de 2020.

_______________________________________________

Nome do Coordenador
Assinatura e carimbo

_______________________________________________

Nome do Bolsista
Assinatura do(a) Bolsista


