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TERMO DE COMPROMISSO DO DISCENTE  

 

Nome do/a discente:  ________________________________________________________ 

Natureza do vínculo:       (    ) Bolsista       (    ) Voluntário   

Endereço: __________________________________________________________________ 

CPF:_______________________________________RG:_____________________________F

one(s):_______________________________ E-mail(s):_____________________________ 

Título do Projeto: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Coordenador/a: ____________________________________________________________ 

Unidade Universitária: ________________________________________________________ 

Campus: _____________________________________________________________________ 

Início: ___________________________ Término:__________________________________ 

 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

comprometo-me perante a coordenação de Extensão da Pró-Reitoria de Sustentabilidade e 

Integração Social da UFSB a: 

a) estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFSB e apresentar coeficiente de 

rendimento acumulado igual ou superior a 60 %; 

b) executar as atividades previstas no Plano de Trabalho em regime de 20 (vinte) horas semanais;  

c) fazer referência à condição de discente bolsista ou voluntário/a de projeto de Extensão da 

UFSB nas publicações e trabalhos apresentados; 

d) não manter vínculo empregatício, nem acumular bolsa de qualquer natureza durante a vigência 

da bolsa de extensão concedida (exclusivo para os/as discentes bolsistas); 

e) encaminhar atestado de frequência mensal, validado pelo/a orientador/a, à coordenação de 

extensão, por meio do e-mail extensao@edu.com.br , até o penúltimo dia útil de cada mês;  
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f) manter os dados cadastrais atualizados, elaborar e encaminhar, conjuntamente à coordenação 

do projeto, o Relatório Final de Atividades até 30 de abril de 2020; 

g) Participar do Congresso de Extensão da UFSB, com apresentação dos processos desenvolvidos 

e dos resultados até então alcançados, quando convocado/a.  

 

 

Local e data: __________, ___/____/_____ 

 

________________________________________________________________   

                                                    Discente 

 

    ________________________________________________________________ 

                                Coordenador/a do projeto                                              

 


