PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ALUNO
EDITAL IC UPE – 2018
Assinatura do Orientador:
Assinatura do Aluno:
Em
/
/
identificada (as).

recebemos o termo de compromisso do (a) aluno (a) e orientador (a) acima

Visto da Propegi:
INSTRUÇÕES
1. Apenas os estudantes com projetos aprovados devem entregar este termo de compromisso
devidamente preenchido (sem rasuras) na Secretaria de pesquisa da PROPEGI, localizada no 1º andar do
prédio da Reitoria, sala 1. Os alunos dos Campi do interior (Mata Norte, Mata Sul, Caruaru, Garanhuns,
Serra Talhada, Salgueiro, Arcoverde, Petrolina) podem fazer a entrega via e-mail cpqpropege@upe.br até
a data 31/01/2018.
2. O estudante que não entregar o Termo de Compromisso assinado no prazo estipulado será
considerado desistente do Programa IC;
COMPROMISSOS
A Iniciação Científica é um instrumento que permite introduzir os estudantes de graduação nas atividades
de pesquisa, visando despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de
graduação. O objetivo do Programa IC é propiciar ao estudante a aprendizagem de técnicas e métodos
científicos além de possibilitar a diminuição do tempo de permanência do estudante em programas de pósgraduação. Ao ter projeto aprovado, o orientador e o aluno assumem alguns compromissos.
COMPROMISSOS DO ORIENTADOR:
a) Orientar o aluno em todas as fases do desenvolvimento do trabalho científico, incluindo a elaboração de
relatórios e material para apresentação dos resultados na Semana Universitária e outros eventos;
b) Assistir à apresentação do aluno durante a Semana Universitária 2017. A presença do orientador será
verificada pelas comissões e constitui critério de avaliação do aluno e do orientador;
c) Incluir o nome do aluno nas publicações e nos trabalhos apresentados, cujos resultados tiveram a
participação efetiva do aluno. No artigo resultante do trabalho, a ser apresentado na Semana Universitária
2018, manter o aluno como primeiro autor;
d) Atender, sem qualquer contrapartida financeira, às solicitações da Coordenação de Pesquisa para
participar de comissões de avaliação e emitir pareceres sobre os processos de iniciação científica.
COMPROMISSOS DO ALUNO:
a) Executar o Projeto aprovado, sob a orientação do pesquisador;
b) Apresentar, em caráter individual, resultados parciais do Projeto na forma de relatório parcial até o dia
31/08/2018 no SISPG;
c) Apresentar à PROPEGI o relatório final das atividades desenvolvidas durante o período do projeto, no
SISPG, até o dia 30/11/2018;
d) Apresentar na Semana Universitária 2018, na forma oral ou em pôster, o resultado do seu trabalho,
conforme instrução na página do evento;
Obs.: O projeto de pesquisa ao qual o aluno está vinculado deverá ter aprovação do Comitê de Ética, para
as pesquisas que envolvam seres humanos ou animais.
Assumimos, junto à coordenação de pesquisa da UPE, o compromisso de cumprir integralmente as
atribuições de orientador e de aluno do PIBIC explicitadas nos itens acima.
CRONOGRAMA
Data limite para entrega deste termo pessoalmente ou via e-mail
Data limite para envio do relatório parcial 31/08/2017
Data limite para envio do relatório final 30/11/2017
Não imprimir em frente e verso

TERMO DE COMPROMISSO DE ALUNO IC – 2018
DADOS DO ALUNO
Nome Completo
E-mail
Telefone
Celular
DADOS DO ORIENTADOR
Nome Completo
CPF (apenas números)
E-mail
Telefone
Celular
COMPROMISSOS
A Iniciação Científica é um instrumento que permite introduzir os estudantes de graduação nas atividades
de pesquisa, visando despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de
graduação. O objetivo do Programa IC é propiciar ao estudante a aprendizagem de técnicas e métodos
científicos além de possibilitar a diminuição do tempo de permanência do estudante em programas de pósgraduação. Ao ter projeto aprovado, o orientador e o aluno assumem alguns compromissos.
COMPROMISSOS DO ORIENTADOR:
a) Orientar o aluno em todas as fases do desenvolvimento do trabalho científico, incluindo a elaboração
de relatórios e material para apresentação dos resultados na Semana Universitária e outros eventos;
b) Assistir à apresentação do aluno durante a Semana Universitária 2018. A presença do orientador será
verificada pelas comissões e constitui critério de avaliação do aluno e do orientador;
c) Incluir o nome do aluno nas publicações e nos trabalhos apresentados, cujos resultados tiveram a
participação efetiva do aluno. No artigo resultante do trabalho do aluno, a ser apresentado na Semana
Universitária 2018, manter o aluno como primeiro autor;
d) Atender, sem qualquer contrapartida financeira, às solicitações da Coordenação de Pesquisa para
participar de comissões de avaliação e emitir pareceres sobre os processos de iniciação científica;
COMPROMISSOS DO ALUNO:
a) Executar o Projeto aprovado, sob a orientação do pesquisador;
b) Apresentar, em caráter individual, resultados parciais do Projeto na forma de relatório parcial até o dia
31/08/2018 no SISPG;
c) Apresentar à PROPEGI o relatório final das atividades desenvolvidas durante o período do projeto, no
SISPG, até o dia 30/11/2018;
d) Apresentar na Semana Universitária 2018 na forma oral ou em pôster, o resultado do seu trabalho,
conforme instrução na página do evento;
Obs.: O projeto de pesquisa ao qual o aluno está vinculado deverá ter aprovação do Comitê de Ética, para
as pesquisas que envolvam seres humanos ou animais.
Assumimos, junto à coordenação de pesquisa da UPE, o compromisso de cumprir integralmente as
atribuições de orientador e de aluno do PIBIC explicitadas nos itens acima.

Em

/

/

Assinatura do (a) Aluno (a)

Assinatura do (a) orientador (a)

