
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

CÂMPUS URUTAÍ
DIREÇÃO DE EXTENSÃO

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO

Declaramos, para os devidos fins legais, junto à Direção  de Extensão  do Instituto Federal
Goiano - Câmpus Urutaí, que a bolsa de extensão  requerida, atende aos requisitos exigidos no
Edital n° 12/2015 e estamos de acordo com os compromissos abaixo relacionados:

Compromissos     do     Bolsista:
1. Dedicar 20 (vinte) horas semanais para o desenvolvimento do plano de atividades sob a
orientação do servidor do IF Goiano - Câmpus Urutaí, coordenador do projeto;
2. Apresentar à Direção de Extensão, os Relatórios Parcial e Final, respectivamente, referentes
às atividades desenvolvidas durante a vigência do projeto de extensão, respeitando as datas limite
estabelecidas no Edital;
3. Participar de atividades promovidas pela Direção  de  Extensão  (Seminários, Semanas  e
reuniões), sempre que convocado;
4. Apresentar os resultados, sob a forma de painel, apresentação oral, resumo simples ou
expandido nos eventos voltados à extensão  promovidos pelo IF Goiano;
5. Nas publicações e trabalhos apresentados, mencionar a sua condição de bolsista do IF
Goiano - Câmpus Urutaí;
6. Não acumular a bolsa de extensão com bolsa de qualquer outra modalidade;
7. Restituir ao IF  Goiano  –  Câmpus  Urutaí, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s)
recebida(s) indevidamente, caso os compromissos estabelecidos não sejam cumpridos.
Compromissos     do     Orientador:
1. Orientar o bolsista nas diversas etapas do trabalho científico;
2. Participar obrigatoriamente dos  eventos  voltados  à  extensão,  promovidos  pelo  IF
Goiano, principalmente durante a apresentação do trabalho de seu(s) bolsista(s). Justificar
sua ausência por escrito, em caso de impossibilidade de comparecimento;
3. Incluir o nome do bolsista nas publicações que resultaram da participação efetiva do mesmo;
4. Comunicar à Direção de extensão, o cancelamento de bolsista que tenha descumprido as
normas do Edital n° 12/2015;
5. Não repassar a orientação de seu(s) bolsista(s) a terceiros. Em casos de impedimento
eventual do orientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) à Direção  de  extensão,  para ser(em)
redistribuída(s);
6. Atuar como parecerista em projetos, relatórios ou resumos quando solicitado pela Direção de
Extensão. A recusa não justificada implica em inadimplência;
7. Participar da avaliação de resumos e  demais  atividades  científicas,  de  forma  direta  ou
indireta, quando convocado, pela Direção de extensão do Câmpus Urutaí.
 A não apresentação dos relatórios à Direção de extensão,  até as datas previstas, a não
apresentação dos trabalhos nos  eventos, ou a ausência do orientador na apresentação dos
mesmos caracterizará inadimplência. A inadimplência resulta no impedimento de concorrer aos
editais de extensão publicados pelo Instituto Federal Goiano.

A Direção  de  extensão, a qualquer momento, poderá autorizar a substituição do
estudante, quando solicitado pelo orientador com a devida justificativa,  via  memorando,
desde que as  tarefas  constantes  no plano de atividades  do aluno,  referente  ao  mesmo
projeto previamente aprovado, não tenham sido integralmente conduzidas

Assinatura bolsista: _______________________________________________________
Assinatura Orientador: _____________________________________________________


