Coordenação Pesquisa e Extensão
Edital Programa de Iniciação Científica da FAZU

ANEXO IV
PIBIC/FAPEMIG E RESERVA TÉCNICA FAZU/FUNDAGRI
EXERCÍCIO MARÇO/2019 A FEVEREIRO/2020
TERMO DE COMPROMISSO DA INSTITUIÇÃO
A Faculdades Associadas de Uberaba (FAZU) é pessoa jurídica de direito privado, cuja
mantenedora é a Fundação Educacional para o Desenvolvimento das Ciências Agrárias (FUNDAGRI).
Para realizar com competência e qualidade a sua missão, FAZU desencadeia ações que
promovem a melhoria do ensino e aprendizagem por meio de programas de Iniciação Científica e o
PIBIC-FAPEMIG (Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica). O primeiro trata-se de
recursos que garantem suporte financeiro para o desenvolvimento de projetos de pesquisa
institucionais. O segundo trata-se de uma cota bolsas de iniciação científica da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, com duração de 12 meses.
A FAZU possui infraestrutura com salas de aulas climatizadas e equipadas com recursos
didáticos modernos, além de vinte e seis laboratórios equipados e com sistema de segurança
adequado ao funcionamento dos mesmos. Além destes, a FAZU possui laboratórios de informática e
hardware, além de sistema wireless em todo campus. Além disto, a Instituição possui auditório,
anfiteatro, hospital veterinário (HVU), Núcleo de Excelência em Engenharia de Alimentos (NEEA),
fazenda-escola e biblioteca informatizada. Possui corpo docente é constituído de especialistas,
mestres e doutores os quais atendem às necessidades acadêmicas que garantem suporte para o
desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas.
Ciente dos projetos de pesquisa aprovados no Edital de Programa de Iniciação Científica da
FAZU – Exercício março/2019 a fevereiro/2020 e dos planos de trabalho a serem desenvolvidos nesta
Instituição, nós, representantes legais da FAZU e FUNDAGRI, asseguramos condições de trabalho e
acesso às instalações laboratoriais, bibliotecas, fazenda-escola ou outras imprescindíveis à realização
dos projetos. Ademais, confirmamos que os recursos necessários para o desenvolvimento destas
pesquisas estão assegurados por nossa Instituição e sua mantenedora.
Uberaba, 07 de novembro de 2018.
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