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TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA 

 Eu, NOME COMPLETO SEM ABREVIAÇÕES, discente regularmente 

matriculado no curso NOME DO CURSO, oferecido pelo/a CENTRO/UFMS, 

RGA nº 0000.0000.000-0, CPF nº 000.000.000-00, contemplado com a bolsa 

de cultura no âmbito do Programa de Cultura da UFMS (PNAES/UFMS), 

conforme processo seletivo disciplinado pelo Edital PREAE nº 18/2014, por 

conhecer e estar de pleno acordo com as regras e normas fixadas pelo 

Programa e pelo referido Edital, comprometo-me a atuar como bolsista do 

Programa de Cultura, da Ação “NOME DA AÇÃO” coordenada por NOME 

DO/A COORDENADOR/A, bem como me comprometo a: 

a) Manter meu cadastro permanentemente atualizado; 

b) Garantir que meu CPF esteja regular junto à Receita Federal; 

c) Contratar Apólice de Seguro contra Acidentes Pessoais durante o 

período de vigência da bolsa,conforme dispositivo legar pertinente, e 

entregar o comprovante, contendo o número da apólice de seguro e o 

nome da empresa de seguro contratada, na CCT/PREAE, juntamente 

com Relatório de Atividades relativo ao 2º mês de vigência da bolsa  

cultura. 

d) Dedicar 20 horas semanais na execução das atividades propostas no 

meu plano de trabalho, conforme orientação do coordenador da ação. 

e) Participar das reuniões de bolsistas promovidas pela CCT/PREAE; 

f) Atender a sistemática de acompanhamento e avaliação estabelecida 

pela CCT/ PREAE; 

g) Elaborar em conjunto com o/a orientador/a, Relatório Parcial, 

expressando as atividades desenvolvidas, dificuldade e sugestões; 

h) Encaminhar mensalmente o Relatório Parcial à CCT/ PREAE, até o 

primeiro dia útil do mês subsequente, sob pena de ficar impedido de 

receber o valor da bolsa, referente ao mês; 

i) Não acumular simultaneamente qualquer tipo de bolsa oferecida pela 

UFS ou qualquer órgão de fomento; 

j) Comunicar imediatamente ao/à orientador/a, ao/à coordenador da Ação 

cultural e à CCT/PREAE quaisquer alterações que venham a ocorrer 

durante a vigência da bolsa cultura. 

 

Estou ciente de que o descumprimento do presente Termo de Compromisso me 

excluirá da possibilidade de participar de processos seletivos em editais futuros. 

 

      Campo Grande,    de           2014. 

 

 

Assinatura do (a) Bolsista 


