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ANEXO 3 – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO EGRESSO(A) VOLUNTÁ-

RIO 

 

TERMO DE COMPROMISSO EGRESSO(A) VOLUNTÁRIO 

 

Termo de compromisso que entre si fazem ___________________________, 

portador(a) do RG nº ___________________ e inscrito no CPF nº ______________, 

coordenador(a) do projeto _____________________________, e de outro lado o(a) 

egresso(a) ________________________, portador(a) do RG nº 

__________________ e inscrito no CPF nº ________________________, residente 

e domiciliado no município de _________________, Estado de ___________, na 

Av/Rua _____________, nº ________, Bairro ______________, CEP: 

________________, doravante nominado(a) EGRESSO(A) PESQUISADOR(A) VO-

LUNTÁRIO(A), mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 Cláusula 1ª. A atividade de pesquisa terá duração de _____ meses, inician-

do em ____ e com término previsto para ________, devendo o(a) egresso(a) pes-

quisador(a) voluntário(a) cumprir uma jornada semanal de ______ horas. 

§ 1º. Cabe ao egresso(a) pesquisador(a) voluntário(a): 

a) Cumprir com responsabilidade e dedicação as tarefas previstas e diri-

gidas pelo líder de grupo e docentes pesquisadores, apresentando as-

siduidade satisfatória. 

b) Participar de, no mínimo, 50% das atividades do projeto. 

c) Elaborar e entregar relatório parcial de acordo com modelo de docu-

mento e data estabelecido pela Coordenação do Núcleo de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Extensão (NPPGE). 

§ 2º. O(a) egresso(a) pesquisador(a) voluntário(a) deverá comunicar por es-

crito ao coordenador do projeto, sua ausência nas atividades de iniciação científica 

para atender compromissos pessoas, quando necessário, podendo repor o período 

correspondente desde que haja a anuência do mesmo professor. 

§ 3º. Ajustam as partes que a atividade de pesquisa, objeto deste termo de 

compromisso, não será remunerada. 

Cláusula 2ª. O(a) egresso(a) pesquisador(a) voluntário(a) compromete-se a 

manter sigilo sobre informações, dados ou trabalhos reservados da Faculdade La 

Salle Lucas do Rio Verde, aos quais tenha acesso. 

Cláusula 3ª. O(a) egresso(a) pesquisador(a) voluntário(a) se compromete a 

divulgar os resultados parciais ou finais da investigação em eventos de iniciação ci-

entífica, dentro ou fora da Faculdade La Salle, publicando no mínimo um artigo cien-

tífico em revista ou anais de eventos, devidamente registradas com ISSN, devendo 

mencionar o nome do projeto ao qual está ou esteve vinculado e o nome da Facul-

dade La Salle. 
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Parágrafo Único. Cabe ao egresso(a) pesquisador(a) voluntário(a) apresen-

tar cópia de toda produção acadêmica à Coordenação do Núcleo de Pesquisa, Pós-

Graduação e Extensão (NPPGE), com os devidos comprovantes de participação em 

eventos científicos por meio de cópia do certificado ou de documento que ateste a 

produção que pode ser entregue impressa ou digitalizada via e-mail. 

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 

 

 

 

__________________________________________ 

Egresso(a) Voluntário(a) 

 

 

 

__________________________________________ 

Coordenação do NPPGE 

 


