
TERMO DE CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSA
 PIFD – Programa de Incentivo à Formação Docente - MESTRADO

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 do Edital Prograd
01/2017 e as Diretrizes Gerais para Bolsas da Prograd vigentes sobre a matéria, concede complementação
de  bolsa  acadêmica  ao(à)  aluno(a)

,sexo
,  data  de  nascimento ,  CPF  ,  matrícula

, código do curso de origem ,  nome do banco 
agência nº  ,conta  corrente nº  , para exercer atividades de apoio ao
ensino  de  graduação  junto  ao(à)

. 
1. O período de vigência  do benefício  financeiro previsto será  de    a   .
O valor será de R$375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), ficando o(a) aluno(a) beneficiado(a) sujeito(a)
ao regime de no máximo 12 (doze) horas semanais de efetivo trabalho em horário a ser fixado pelo órgão
acadêmico responsável.
2. O(A) ALUNO(A) BENEFICIADO(A), dentro do horário de trabalho estabelecido, fica obrigado(a) a prestar
apoio à atividade de ensino relacionada no projeto PIFD a que se encontra vinculado(a),  exercendo as
tarefas determinadas por seu(sua) tutor(a).
3. O(A) ALUNO(A) BENEFICIADO(A) fica obrigado(a) a apresentar ao Setor de Bolsas da Prograd e ao(à)
coordenador(a) do projeto o relatório anual de suas atividades.
4. O(A) ALUNO(A) BENEFICIADO(A) fica obrigado(a) a participar das atividades da Semana de Graduação,
com ênfase na apresentação de pôster referente ao seu trabalho. Fica obrigado(a), também, a participar da
Mostra das Profissões,  caso solicitado pelo(a)  coordenador(a) do projeto.  Em caso de descumprimento
dessas exigências, a complementação de bolsa será suspensa por 1 (um) mês.
5. O(A)  ALUNO(A)  BENEFICIADO(A)  fica  obrigado(a)  a  comunicar  imediatamente  ao(à)  tutor(a)  que
supervisiona seu trabalho no projeto 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.
6. A presente concessão não estabelece, em hipótese alguma e para nenhum efeito, qualquer vínculo
empregatício entre a UFMG e o(a) ALUNO(A) BENEFICIADO(A), ou entre esse e terceiros, nem dará direito a
quaisquer vantagens além das expressamente previstas neste termo.
7.   O(A)  ALUNO(A)  BENEFICIADO(A)  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.
8.   O(A) ALUNO(A) BENEFICIADO(A), abaixo assinado, declara que aceita a complementação de bolsa que
lhe é concedida em todos os seus termos e condições e que conhece os termos do Edital Prograd 01/2017,
as Diretrizes Gerais para Bolsas da Prograd e os Informes atuais do Programa.
9.   O(A)  Coordenador(a)  do  Colegiado  de  Graduação/Chefe  do  Órgão  Acadêmico  fica  solidariamente
responsável pelo cumprimento das obrigações mencionadas neste termo, no Edital Prograd 01/2017 e nas
Diretrizes  Gerais  para  Bolsas  da  Prograd,  comprometendo-se  a  comunicar  ao  Setor  de  Bolsas/Prograd
qualquer espécie de inadimplência.

Belo Horizonte, .

_______________________________
Aluno Beneficiado

__________________________________
Coordenador(a) do Colegiado de Graduação/Chefe

do Órgão Acadêmico
(carimbo e assinatura)

___________________________
Pró-Reitor de Graduação
(carimbo e assinatura)

__________________________________
Autorização 

Coordenador do Colegiado do Curso de Pós-
Graduação 

(carimbo e assinatura)
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