
TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA
 PID – Programa de Imersão à Docência

A  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  MINAS  GERAIS,  de  agora  em  diante  denominada  apenas  UFMG,
representada pelo(a)  Pró-Reitor(a)  de  Graduação,  abaixo assinado,  observados os  termos  da legislação
vigente  sobre  a  matéria  e  das  Diretrizes  Gerais  para  Bolsa  da  Prograd, concede  bolsa  ao(à)  aluno(a)

,  sexo
,  data  de  nascimento ,  CPF  ,  matrícula

, RSG  ,  Ano/Semestre RSG  código do curso de origem  ,
nome  do  banco  ,  agência  nº  ,   conta
corrente nº ,  para exercer atividades junto ao CENTRO PEDAGÓGICO (CP) da Escola de
Educação Básica e Profissional – EBAP, de acordo com as condições estipuladas. 

1. O período de vigência da presente bolsa será de   a  .
2. O valor da bolsa será de R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando o(a) bolsista sujeito(a) ao regime de 25
(vinte e cinco) horas semanais de efetivo trabalho, em horário a ser fixado pelo seu(sua) orientador(a).
3. O(A) BOLSISTA, dentro do horário de trabalho, fica obrigado(a) a desenvolver suas atividades, sob a
orientação do(s) professor(es) da Unidade, designado(s) pelo(a) respectivo(a) diretor(a).
4. O(A) BOLSISTA fica obrigado(a) a participar das atividades da Semana de Graduação com ênfase na
apresentação de pôster referente ao seu trabalho. Em caso de descumprimento destas exigências, a bolsa
será suspensa por 1 (um) mês.
5. O(A) BOLSISTA fica obrigado(a) a apresentar ao(à) coordenador(a) do projeto o relatório final de suas
atividades. Esse relatório deverá vir acompanhado de avaliação do desempenho do(a) bolsista, elaborada
pelo(a) respectivo(a) orientador(a).
6. O(A) BOLSISTA fica obrigado(a) a comunicar imediatamente ao(à) orientador(a) e ao órgão acadêmico
responsável no caso de, por qualquer motivo, deixar de ser aluno(a) regularmente matriculado(a) na UFMG
ou deixar de exercer as funções no Programa.
7. A presente concessão não estabelece, em hipótese alguma e para nenhum efeito, qualquer vínculo
empregatício entre  a  UFMG e o(a)  BOLSISTA,  ou  entre  este  e  terceiros,  nem dará  direito  a  quaisquer
vantagens além das expressamente previstas neste termo.
8. O(A) BOLSISTA, abaixo assinado, declara que aceita a bolsa que lhe é concedida, sem restrições, em
todos os seus termos e condições, que não possui nenhum outro tipo de bolsa acadêmica ou estágio, cuja
fonte pagadora seja esta Universidade e que conhece os termos das Diretrizes Gerais para Bolsa da Prograd.
9. O bolsista se obriga a devolver à UFMG eventuais benefícios pagos indevidamente, e tem ciência de
que, em caso contrário, serão adotados procedimentos com vistas à cobrança administrativa ou judicial.
10. O(A) Diretor(a) da Unidade  e o(a) orientador(a) do bolsista  ficam solidariamente responsáveis pelo
cumprimento das obrigações mencionadas neste termo ou constantes nas Diretrizes Gerais para Bolsa da
Prograd, comprometendo-se a comunicar à Prograd qualquer espécie de inadimplência.

Belo Horizonte, .

_______________________________
Bolsista

__________________________________
Diretor(a) do Centro Pedagógico - CP

(carimbo e assinatura)

__________________________________
Pró-Reitor(a) de Graduação

(carimbo e assinatura)
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