
 TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA  
 
Eu, __________________________________________________________________ 
RG ______________________________ CPF ________________________________ 
Residente: _____________________________________________________________  
 
Aluno selecionado/matriculado no curso de MESTRADO PROFISSIONAL EM 
PROJETO E PROCESSOS DE FABRICAÇÃO da Universidade de Passo Fundo, indico 
a minha aspiração à participação do processo de avaliação para a concessão de bolsa de 
estudos e me comprometo a: 

 
1. Não acumular bolsa deste programa com bolsa ou auxílio de outro programa concedido 
por empresa ou por qualquer outra agência de fomento ou organismo nacional ou 
internacional;  
2. Apresentar à coordenação do ppgPPF, relatórios sobre o andamento do meu curso e do 
meu trabalho final, nos prazos estabelecidos;  
3. Possuindo vínculo empregatício, comprovar através de documentação própria, estar 
liberado para a realização das atividades de pós-graduação, sem remuneração.  
 
e declaro que:  
 
1. Estou ciente das normas de concessão de bolsas do ppgPPF/UPF;  
2. Estou ciente de que a bolsa poderá ser cancelada a qualquer momento, caso meu 
desempenho não seja considerado satisfatório ou se deixar de atender às exigências 
estabelecidas pela Comissão de Bolsas;  
3. Estou ciente de que a infração a qualquer das normas para a concessão de bolsas, sejam 
estas estabelecidas pela Comissão de Bolsas, constitui falta grave, implicando no 
desligamento do bolsista do curso;  
4. Estou ciente de que a infração de qualquer dos itens deste compromisso implica em 
suspensão dos benefícios, acarretando ao bolsista a obrigação de restituir à conta única da 
UPF toda importância recebida indevidamente em valores corrigidos de acordo com a 
legislação em vigor.  
 
Por ser verdade firmo o presente documento.  
 
Passo Fundo, ____ de __________ de ______.  
 
_______________________________  
              Assinatura do aluno  
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