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ANEXO – B

TERMO DE COMPROMISSO - PROGRAMA CSF – SWG/GRADUAÇÃO - CSF

PAÍS DE DESTINO: _____________________________________________________________

BOLSISTA: ______________________________________________________________

Eu, __________________________________________________, CPF nº ___________________, 

declaro conhecer e atender integralmente às exigências do Edital Nº 32/2014-IF BAIANO/PRODIN 

e as  normas específicas do Programa Ciência sem Fronteiras  e  do CNPq/CAPES que regem a 

concessão da bolsa especificada abaixo:

BOLSA:

Modalidade - Categoria: Graduação Sanduíche - SWG

Vigência: De _____________ a _______________________

Declaro, ainda, que me COMPROMETO-ME a agir de acordo com o seguinte: 

I – Assim que receber o e-mail do Programa Ciência  sem Fronteiras avisando sobre minha seleção, 

devo enviar este aviso imediatamente à Coordenação do Programa Ciência sem Fronteiras no IF 

BAIANO através do correio eletrônico: cienciasemfronteiras@ifbaiano.edu.br.

II – Encaminhar a Carta de Aceite da Universidade no exterior para a Coordenação do Programa 

Ciência sem Fronteiras no IF BAIANO através do correio eletrônico: 

 cienciasemfronteiras@ifbaiano.edu.br, no momento em que a receber. 

III – Dedicar-me integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa do programa de Graduação 

Sanduíche. 

IV – Comprovar desempenho acadêmico consoante às normas definidas pela instituição estrangeira. 

V – Cumprir o Plano de Atividades previamente discutido, aprovado e assinado pelo coordenador(a) 

do curso no IF  BAIANO e o coordenador(a) da IES estrangeira, e informar quaisquer alterações 

neste plano ao coordenador(a) do IF  BAIANO. 

VI – Nas publicações e trabalhos apresentados,  fazer referência a sua condição de aluno do IF 

BAIANO, e bolsista do Programa Ciência sem Fronteiras. 
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VII – Ao ser contemplado com a Bolsa do Programa Ciência sem Fronteiras, abrir mão da bolsa que 

eu estiver recebendo no momento que o Programa CsF determinar, consciente que será vedada a 

acumulação  desta  com  bolsas  de  outros  Programas  do  CNPq,  CAPES  ou  bolsas  de  outras 

instituições de fomento e/ou agências financiadoras. 

VIII  – Solicitar  o cancelamento da bolsa à agência de fomento,  quando for selecionado para o 

presente Programa,  quando o candidato participar  de qualquer  atividade acadêmica remunerada 

através de sua Instituição de ensino. 

IX – Não possuir  vínculo  empregatício  ou  contrato  de  trabalho durante  o  período em que for 

beneficiário da bolsa. 

X – Devolver ao CNPq, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, 

caso os requisitos e compromissos estabelecidos não sejam cumpridos. 

XI – Possuir Currículo Lattes do CNPq atualizado. 

XII – Apresentar um relatório semestral no final de cada período letivo, relatando as atividades 

desenvolvidas no exterior durante a vigência da bolsa do Programa Ciência sem Fronteiras. Esses 

relatórios  deverão  ser  encaminhados  por  e-mail  à  Coordenação  do  Programa  Ciência  Sem 

Fronteiras do IF BAIANO, através do endereço eletrônico:

 cienciasemfronteiras@ifbaiano.edu.br,  bem  como  para  o  Coordenador(a)  do  curso  no  IF 

BAIANO. 

XIII – Zelar pela boa imagem do IF BAIANO junto aos parceiros internacionais. 

XIV – Fornecer à Coordenação do Programa Ciência sem Fronteiras no IF  BAIANO e à Pró-

reitoria  de  Desenvolvimento  Institucional  dados  pessoais  referentes  a  telefones  residenciais  e 

celulares,  bem  como  endereço  residencial  atualizado  no  exterior,  durante  toda  a  duração  o 

Programa. 

XV – Manter um contato ativo com a Coordenação do Programa Ciência sem Fronteiras e Pró-

reitoria  de  Desenvolvimento  Institucional,  tanto  através  do  correio  eletrônico  quanto  das  redes 

sociais ou outros meio de comunicação. 

§  1º  O  presente  beneficiário  autoriza,  para  efeitos  de  divulgação  sem  fins  lucrativos  e/ou 

comerciais,que o IF  BAIANO divulgue o nome do aluno, bem como as atividades desenvolvidas 

no exterior vinculadas ao Programa Ciência sem Fronteiras, tanto no site da Instituição quanto em 

material de divulgação impresso do IF  BAIANO. 
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§ 2º O IF  BAIANO poderá solicitar que o auxílio concedido ao estudante seja cancelado pela 

agência  de  fomento  caso  as  atividades  desenvolvidas  no  exterior  comprometam  a  imagem 

institucional ou coloque em risco a vida do beneficiário da bolsa ou de terceiros. Neste caso o 

bolsista deverá interromper suas atividades no exterior e retornar imediatamente ao Brasil. 

§3º  Os  casos  omissos  no  presente  documento  serão  avaliados  e  julgados  por  uma  Comissão 

constituída pela Coordenação do Programa Ciência sem Fronteiras no IF  BAIANO e pelo Assessor  

Internacional,  bem  como  pelos  Pró-Reitores  de  Ensino;  de  Pesquisa  e  Inovação;  e  de 

Desenvolvimento Institucional. 

XVI – Declaro estar ciente,  também, que caso eu seja selecionado, no momento do retorno ao 

Brasil,  preciso  permanecer  em  território  nacional  pelo  dobro  de  tempo  que  estiver  no 

_____________  (país  de  realização   do  curso)  e,  caso  não  cumpra  essa  determinação,  estarei 

sujeito(a) às penalidades da lei e à devolução do valor integral da bolsa. 

Por estar de acordo com os termos anteriormente apresentados, dato e assino o documento. 

___________________________, ___/___/ 2014.

(LOCAL)

ACEITE:

______________________________________________________________________


