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ATENÇÃO 
O presente FORMULÁRIO DE TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA PID deverá 
obrigatoriamente ser eletronicamente assinado: 

a) pelo professor orientador responsável pelo Projeto; 
b) pelo professor orientador do aluno bolsista no Projeto;  
c) pelo aluno bolsista no Projeto.  
 

Título do Projeto: 

 

 

Nome do Professor Responsável pelo Projeto: 

 

 

Nome(s) do(s) Professores Orientador(es) no 
Projeto: 

 

 

Nome do Professor orientador do aluno bolsista no 
Projeto: 

 

 

Nome completo do Aluno Bolsista no Projeto: 

 

 

CPF do Aluno Bolsista no Projeto: 

 

 

Número da agência do Banco do Brasil na qual o 
bolsista possui titularidade de conta corrente para 
fins de recebimento da bolsa PID: 

 

 

Número da conta corrente do Banco do Brasil na 
qual o bolsista possui titularidade para fins de 
recebimento da bolsa PID: 

 

 

 E-mail institucional do bolsista: 
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A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, de agora em 
diante denominada apenas UFCSPA, representada pela Pró-Reitora de Graduação, concede, 
observados os termos da legislação vigente, BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA para o(a) 
estudante acima mencionado. 

 1. O (a) estudante receberá uma Bolsa mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), no 
período de maio de 2021 a janeiro de 2022, ficando o (a) estudante sujeito (a) ao regime de 10 (dez) 
horas semanais de efetiva atividade, em horário a ser fixado pelo (a) Orientador (a). 

 2. A presente concessão não estabelece, em hipótese alguma e para nenhum efeito, qualquer 
vínculo empregatício entre a UFCSPA e o (a) BOLSISTA, ou entre este (a) e terceiros, nem dará direito a 
quaisquer vantagens além das expressamente previstas neste termo. 

 3. O (a) BOLSISTA, ao assinar eletronicamente este Termo, declara que aceita a Bolsa que lhe é 
concedida, sem restrição, em todos os seus termos e condições e que não receberá nenhum outro tipo 
de Bolsa acadêmica na vigência de sua participação como bolsista no Programa de Iniciação à Docência 
da UFCSPA. 

            4. No caso de obtenção de outra bolsa acadêmica, ou por outro motivo de interesse pessoal, o 
(a) BOLSISTA se compromete a comunicar a sua desistência da bolsa nesta Instituição, através de 
documento encaminhado conforme Regulamento deste Programa, assinado pelo (a) Docente 
Orientador. 

 5. O Programa de Iniciação à Docência é executado por meio da manutenção de controle de 
frequência do aluno bolsista, sendo esta condição para o recebimento da bolsa e sendo o formulário de 
ATESTADO DE FREQUÊNCIA MENSAL DE BOLSISTA o instrumento de controle de frequência do 
aluno bolsista condicionado ao pagamento da bolsa. 

6. O pagamento da bolsa referente ao mês corrente está condicionado ao envio mensal do 
formulário de ATESTADO DE FREQUÊNCIA MENSAL DE BOLSISTA, à CADD até o 15º (décimo 
quinto) dia do mês corrente. 

 

 


