Coordenação Pesquisa e Extensão
Edital Programa de Iniciação Científica da FAZU

ANEXO V
PIBIC/FAPEMIG E RESERVA TÉCNICA FAZU/FUNDAGRI
EXERCÍCIO DEZEMBRO/2021 A DEZEMBRO/2022
TERMO DE COMPROMISSO DO(A) ALUNO(A)
Eu,

,

aluno(a)

do

curso
de
, portador do RG nº
e
do CPF nº
, declaro conhecer as normas do Programa de Iniciação Científica – FAZU/FUNDAGRI e
PIBIC/FAPEMIG, contidas no “Manual de Iniciação Científica” e me comprometo a cumpri-las integralmente.
Tenho conhecimento de que deverei solicitar, através do meu orientador, autorização da Coordenação de Pós-graduação,
Pesquisa e Extensão, para aquisição dos materiais descritos no projeto aprovado, efetuando preenchimento do
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE MATERIAS/SERVIÇOS conforme a necessidade e com antecedência de 15 dias úteis
para aquisição pelo setor competente.
Estou ciente de que tenho o período de dezembro/2021 a dezembro/2022 para concluir meu projeto e submeter o
resumo e/ou trabalho completo dos resultados parciais ou totais obtidos, na XVII JORNADA CIENTÍFICA da FAZU, podendo
divulgá- los também em Eventos Científicos compatíveis com a área da pesquisa realizada, mediante aprovação do meu
orientador, comprometendo-me a incluí-lo como autor ou co-autor. O orientador poderá submeter o trabalho como
primeiro autor, caso o orientado não tenha cumprido seus deveres e o orientador tenha se encarregado de finalizar o
trabalho.
Estou ciente de que o não cumprimento dos deveres a mim confiados, incorrerá no imediato cancelamento do Programa
de Iniciação Científica – FAZU/FUNDAGRI e PIBIC/FAPEMIG, e que estarão sujeitos às penalidades conforme normas do
“Manual de Iniciação Científica”. Apresentarei o relatório parcial, após seis meses do início do projeto e um relatório
final ao término da vigência do Programa ou da execução do projeto, ambos assinados por meu orientador.
Declaro ter ciência de que a certificação de participação no PIC está condicionada à entrega dos relatórios parcial e/ou
final, dentro das datas estipuladas e que a não entrega destes acarretará nas penalidades descritas no “Manual de
Iniciação Científica”.
Dados para identificação do projeto:
Título do Projeto:
Nome do Orientador:

Uberaba,

de

Assinatura do Aluno
Visto do orientador:
Visto da Coordenação de Pesquisa e Extensão:
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de 2021.

