
TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO  

Declaro, para os devidos fins, que aceito participar do Programa de Iniciação Científica da 

UNIG, na modalidade de estudante de iniciação científica, e assumo os seguintes 

compromissos:   

I – Tomar ciência e cumprir as normas previstas no regulamento do PIC, sob a 

penalidade de suspensão imediata do desconto concedido ao aluno bolsista bem como a 

carga horária atribuída ao orientador docente.  

II - Dedicar-se às atividades previstas no plano de trabalho proposto no projeto do qual 

participa e cumprir a carga horária semanal (12h) prevista para a modalidade de iniciação 

científica para a qual foi selecionado;   

III - O estudante não pode ter vínculo de estágio remunerado ou voluntário ou qualquer 

outra modalidade de bolsa dentro da UNIG, devendo dedicar-se integralmente às atividades 

de pesquisa, conforme proposto no Plano de Trabalho estabelecido por seu orientador;  

IV- Os relatórios, referentes ao projeto submetido e aprovado, devem ser entregues nas 

datas previstas em edital e deverão estar acompanhados de:   

• Para cada estudante do projeto uma Ficha de Avaliação do IC pelo orientador e 

desempenho do estudante assinado pelo aluno e pelo orientador, documento 

acessível no site da UNIG (página do PIC);  

  

• Relatório impresso (1 cópia) ,cujo modelo está disponível no site da UNIG (página 

do PIC) intitulado Orientações para elaboração de relatório de atividades discentes 

do programa de iniciação científica da UNIG;   

  

• CD com a cópia digital do relatório final redigido e entregue, porém salvo em PDF. 

Deve estar discriminado no CD o nome do estudante de IC e a data da entrega no 

mesmo.  

  

A não entrega da relação acima dentro do modelo e data determinadas será encarada como 

desistência ou descontinuidade do projeto tanto pelo(s) aluno(s) quanto pelo(s) 

orientador(es).   



  

V - Apresentar nas datas previstas, conforme a determinação do PIC os resultados 

alcançados no desenvolvimento do plano de trabalho, por meio dos relatórios parcial e final 

e/ou sob a forma de painel/pôster, exposições orais e/ou resumos, nos Seminários de 

Iniciação Científica promovidos pela UNIG e SEPEX (Semana de Ensino, Pesquisa e 

Extensão). O não comparecimento a apresentação oral e arguição pela banca avaliadora 

tanto do aluno como do professor orientador será encarada como desistência ou 

descontinuidade do projeto tanto pelo(s) aluno(s) quanto pelo(s) orientador(es).   

  

VI - O estudante deve, obrigatoriamente, apresentar sua produção científica em no 

mínimo 01 (um) Evento de Divulgação Científica institucional e 01 (um) Evento de 

Divulgação Científica externo, sendo a apresentação oral no evento na UNIG, obrigatória, 

e nos demais Simpósios, Congressos ou Eventos de divulgação científica externos em 

conformidade com as normas do evento.   

VII – O estudante deve, em qualquer publicação e trabalho apresentado e pertinente ao 

projeto, fazer referência a sua condição de estudante PIC-UNIG.    

VIII- Atualizar seu Currículo Lattes;  

IX - O estudante de iniciação científica deverá estar atento à divulgação da data, hora e 

local de seu seminário de resultados parciais e finais do projeto, pois tais informações serão 

disponibilizadas conforme calendário previsto na página do PIC no site da UNIG.   

X – Comparecer às reuniões trimestrais previamente agendadas na coordenação. 

XI – Participar da aula inaugural previamente agendada pela coordenação.   

 

Nome do Aluno  

  

Nova Iguaçu, ______ de _____________, 20__.    


