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ANEXO 5 – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DOCENTE PESQUISA-

DOR(A) 

 

TERMO DE COMPROMISSO DOCENTE PESQUISADOR(A) 

 

Termo de compromisso que entre si fazem __________________________, 

portador(a) do RG nº _____________ e inscrito(a) no CPF nº __________________, 

doravante denominado(a) DOCENTE PESQUISADOR(A), e de outro lado, FACUL-

DADE LA SALLE LUCAS DO RIO VERDE, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 

92.741.990/0029-38, com sede na Avenida Universitária, 1000 – W, Bairro Bandei-

rantes, no município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

Cláusula 1ª. A atividade de pesquisa terá duração de ____ meses, iniciando 

em _____ e com término previsto para _______, devendo o(a) docente pesquisa-

dor(a) cumprir uma jornada semanal de ____ horas presenciais. 

§ 1º. Cabe ao docente pesquisador(a): 

a) Atender todas as solicitações do ProInic, representada pela Coordena-

ção do NPPGE. 

b) Cumprir rigorosamente os prazos e padrões exigidos para a entrega de 

relatórios e outras informações solicitadas pela Coordenação do 

NPPGE ou Diretoria da Faculdade La Salle. 

c) Acompanhar o desempenho dos bolsistas ou voluntários, devendo ser 

desligados do projeto e substituídos, se houver necessidade, aqueles 

com desempenho insatisfatório. 

d) Elaborar e entregar relatório parcial e relatório final, além de todos os 

documentos que comprovem a produção científica do projeto, de acor-

do com prazos e normas estabelecidos pelo Regulamento do ProInic e 

Coordenação do NPPGE. 

e) Assegurar produção científica e/ou tecnológica relevante e regular du-

rante a vigência do projeto ao qual está vinculado, de acordo com a li-

nha de pesquisa correspondente. 

f) Zelar pela ética na pesquisa, principalmente no que tange à pesquisa 

com Seres Humanos, seguindo todas as diretrizes e normas da legisla-

ção em vigência. 

g) Garantir que as ações oriundas do projeto observem com acuidade a 

missão, o PDI e o PPI da Faculdade La Salle, bem como os PPCs dos 

cursos envolvidos no escopo da proposta. 

h) Afiançar o diálogo com as coordenações e pares, contribuindo para 

que os interesses institucionais sejam assegurados com a melhor efeti-

vidade e qualidade possíveis. 
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i) Consolidar a presença da Instituição em eventos científico relevantes 

da área do conhecimento do projeto sob sua responsabilidade, partici-

pando de eventos de natureza científica e/ou tecnológica, colaborando 

para o fortalecimento da produção acadêmica e do nome da instituição. 

j) Referenciar o nome do projeto ao qual está vinculado, bem como do 

Programa e da Instituição, em todo trabalho apresentado ou publicado 

pelo prazo de até dois anos após a vigência do projeto, que estejam in-

seridos na respectiva linha de pesquisa. 

k) Zelar por toda documentação elaborada por bolsistas e voluntários, 

contribuindo para o detalhamento formal das atividades realizadas, 

tendo em vista o atendimento das necessidades e linguagem da esfera 

acadêmica. 

l) Orientar o aluno e voluntário nas diversas atividades associadas ao 

projeto, inclusive nos encaminhamentos exigidos, e acompanha-los, 

quando necessário, em apresentações a serem realizadas em eventos 

científicos. 

m) Incluir nas publicações e apresentações de trabalhos, o nome de bol-

sistas, voluntários e docentes colaboradores que participaram efetiva-

mente de sua concepção. 

n) Controlar a frequência de participação no projeto de alunos bolsistas e 

voluntários. 

E, por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente Termo de 

Compromisso, em duas vias de igual teor, com anuência da Coordenação do 

NPPGE. 

 

 

Lucas do Rio Verde – MT, _____ de ________________ de 20____. 

 

 

__________________________________________ 

Líder do Grupo de Pesquisa 

 

 

__________________________________________ 

Docente Pesquisador(a) 

 

 

__________________________________________ 

Coordenação do NPPGE 


