PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA COM
FINALIDADE DIDÁTICO-PEDAGÓGICA EM CURSOS REGULARES NO CÂMPUS ITAJAÍ
TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR
Nome:

CPF:

Endereço:
Fone(s):

XXX.XXX.XXX-XX

RG:
(XX)XXXX-XXXX

E-mail:

Nascimento:

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, com sede na
Rua 14 de Julho, nº 150 – Coqueiros – Florianópolis/SC – CEP 88.075-010, por meio do presente instrumento
particular, firma termo de compromisso e concessão de bolsa de pesquisa com o servidor acima indicado,
conforme as seguintes disposições:

1 Será

concedido
auxílio
financeiro
ao
coordenador
do
projeto
intitulado
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a fim de
se viabilizar a execução da pesquisa aprovada, nos termos do respectivo edital.

2 A bolsa de coordenador de que trata o item acima consistirá no repasse, por parte do IFSC, mediante depósito
em agência nº XXX, conta-corrente nº XXX, do Banco XXX, da quantia mensal de R$ XX (XX), a partir da assinatura deste termo, respeitando-se o exercício previsto no respectivo edital, em favor do coordenador.

3 O COORDENADOR obriga-se a:
3.1 Executar o projeto de pesquisa conforme aprovado.
3.2 Utilizar obrigatoriamente 100% do auxílio financeiro para o desenvolvimento desse projeto, rigorosamente
como indicado na descrição orçamentária aprovada e atendendo ao item 4.2 do edital.
3.3 Apresentar os resultados do projeto exigidos pelo edital.
3.4 Não prejudicar, com a execução do projeto, as suas demais atividades no IFSC.
3.5 Devolver ao IFSC os recursos financeiros eventualmente não utilizados na pesquisa, inclusive quando se
tratar de rescisão deste termo.
3.6 Cumprir integralmente as normas do respectivo edital.
3.7 Comunicar imediatamente o setor responsável pela concessão dessa bolsa, caso assuma cargo de dire ção (CD) ou se desligue do IFSC, para que sejam tomadas as providências para a rescisão deste termo.
_______________________________
Nome do coordenador do projeto
Coordenador do projeto

________________________________________
Cássio Aurélio Suski
Chefe do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão –
Câmpus Itajaí

Local, XX de XXX de 201X.

Termo de Compromisso do Coordenador de Projeto
Campus Itajaí

