TERMO DE COMPROMISSO
Declaro

que

eu,

CPF

,

aluno(a) regularmente matriculado(a) no Programa de Poó s-Graduaçaã o em Engenharia
Eleó trica (PPGEE), sob o nuó mero de matríócula
, em níóvel de
Mestrado, da Universidade Tecnoloó gica Federal do Paranaó (UTFPR), tenho cieê ncia das
obrigaçoã es inerentes aà qualidade de beneficiaó rio de bolsa, conforme regulamento
vigente do Programa de Demanda Social – DS, anexo aà Portaria nº 76, de 14 de abril de
2010, e nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes claó usulas:
Naã o possuir víónculo empregatíócio;
Possuir víónculo empregatíócio, poreó m estou liberado das atividades
profissionais e sem percepçaã o de vencimentos – anexar coó pia da
declaraçaã o do oó rgaã o/empresa.
I. Dedicar-me integralmente aà s atividades do programa de poó s-graduaçaã o em
Engenharia Eleó trica (PPGEE);
II. Comprovar desempenho acadeê mico satisfatoó rio, consoante aà s normas definidas
pela UTFPR;
III. Realizar estaó gio de doceê ncia de acordo com o estabelecido no art. 18 do
regulamento de Demanda Social (DS) e Instruçaã o Normativa Conjunta 01/2014
PROGRAD/PROPPG;
IV. Fixar resideê ncia na cidade onde realizo o curso – Pato Branco – PR (apresentar o
comprovante de resideê ncia, bem como Declaraçaã o de Resideê ncia ao PPGEE);
V. Naã o acumular a percepçaã o da bolsa com qualquer modalidade de auxíólio ou
bolsa de outro programa da CAPES, de outra ageê ncia de fomento puó blica,
nacional ou internacional, ou empresa puó blica ou privada.
VI. Solicitar o cancelamento da bolsa no caso de adquirir víónculo empregatíócio no
decorrer do curso.
VII. Quando for o caso, solicitar autorizaçaã o para atuar:
a) Como professor substituto nas instituiçoã es puó blicas de ensino superior.
Neste caso, o orientar deve manifestar pela anueê ncia e a Comissaã o de Bolsas
deve autorizar;
b) Como tutor em programas da Universidade Aberta do Brasil (UAB).
c) Profissionalmente na minha aó rea de formaçaã o em trabalho correlacionado
com o tema da minha dissertaçaã o/tese e, resultante de minha condiçaã o de
bolsista, e como consequeê ncia do tipo de projeto que estou desenvolvendo.
Neste caso, o orientar deve manifestar pela anueê ncia e a Comissaã o de Bolsas
deve autorizar.
Declaro ainda conhecer o Regulamento do Programa de Demanda Social da CAPES,
disponíóvel
em

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_076_Regula
mentoDS.doc e estou ciente de que meu tempo de estudos somente seraó computado
para fins de aposentadoria se efetuadas contribuiçoã es para a Seguridade Social, como
“contribuinte facultativo”, (art. 14 e 21, da Lei nº 8.212, de 24/07/91)
A inobservaê ncia das claó usulas citadas acima, e/ou se praticada qualquer fraude pelo(a)
beneficiaó rio, implicaraó (aã o) no cancelamento da bolsa, com a restituiçaã o integral e
imediata dos recursos, de acordo com os íóndices previstos em lei competente,
acarretando ainda, a impossibilidade de receber benefíócios por parte da CAPES, pelo
períóodo de 5 (cinco) anos, contados do conhecimento do fato.

Assinatura do(a) beneficiário (de bolsa ou taxa):________________________________________

Pato Branco,

Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação
___________________________________

Carimbo e assinatura

de

de

.

Representante da Comissão de Bolsas Capes
Nome: ______________________________

___________________________________
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