
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

EDITAL Nº 06/2020/ PROGRAD/ PROEST 

 

CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DOS TERMOS DE COMPROMISSO E 

RESPONSABILIDADE 

 

Art. 1. Convocamos os/as candidatos/as listados/as no Art. 2, considerados EXCEDENTES, 

conforme Resultado Final/ Lista Final de Aprovados e Excedentes relacionado ao Edital 

06/2020/ PROGRAD/ PROEST, para o envio do Termo de Responsabilidade e Compromisso 

ao e-mail asprog@academico.ufs.br, entre os dias 08/10/2021 e 13/10/2021. 

I. O Termo de Compromisso e Responsabilidade, conforme Anexo I desta 

Convocação, deve estar completamente preenchido em word ou pdf e não deve 

ser digitalização de imagem/ foto. Somente o campo assinatura, do/a aluno/a, 

deverá conter sua assinatura, podendo ser cursiva (inserida como imagem) ou a 

assinatura Sougov. 

II. Só será aceito 1 (um) termo de BOLSISTA, conforme Anexo I deste edital, para 

cada discente. 

III. Não é necessário que o/a aluno/a colete a assinatura do coordenador. 

Art. 2. Convocam-se os/as seguintes excedentes: 

MATRÍCULA NOME 

201700040286 ÍTALO GABRIEL BISPO DOS SANTOS 

201900086001 DOGIVAL FREIRE JÚNIOR 

201700089124 JOHNATTAN WESLLEY ARAUJO CRUZ 

201700143532 JHULLY FELIX DOS REIS 

201800147697 ISABELLA DE AGUIAR NUNES DOS SANTOS 

202000112842 ANDRÉ DE GOIS SANTANA 

201700025735 ALINE SOUZA SANTANA 

201700000656 ANA CLARA BARRETO R. ANJOS 

202000038244 LETÍCIA DOS SANTOS SOUZA 

201900001630 MAÍSA CERQUEIRA DOS SANTOS  

201900087564 RAISA RAFAELA REIS DE JESUS 
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Art.3 O discente no envio do Termo declara conhecer e estar de acordo com: 

I. Dedicar, no período de vinculação ao grupo, carga horária semanal fixa, sem 

prejuízo do cumprimento de seus compromissos regulares como discente, de acordo 

com o Plano de Trabalho e as instruções do(s) coordenador(es); 

II. Registrar e sistematizar a frequência semanal e as ações desenvolvidas durante sua 

participação no Plano de Trabalho para compartilhamento das informações no 

Relatório Mensal Simplificado e Final; 

III. Manter-se matriculado e frequente no curso, sem solicitar trancamento geral de 

matrícula, devendo comprometer-se a notificar ao coordenador e a ASPROG pelo 

e-mail asprog@academico.ufs.br, caso haja trancamento geral ou abandono/ 

desistência da graduação; 

IV. Notificar, a qualquer tempo, abandono ou desistência das atividades relacionadas ao 

seu grupo bem como comunicar qualquer período de inatividade nas funções sob 

ciência de suspensão ou desligamento da bolsa e da necessidade de restituir à União 

eventuais valores recebidos indevidamente do Apoio Pedagógico por meio de Guia 

de Recolhimento da União (GRU) gerada pela PROEST. 

Art. 4. No envio do Termo, o discente declara que são verdadeiras as afirmações de não possuir 

emprego/ trabalho remunerado, bolsa remunerada interna ou externa à UFS e de que dispõe de 

carga horária para execução das atividades e cadastramento em bolsa, inclusive no sistema 

(SIGAA/SIPAC), sob pena de não ser cadastrado e, por consequência, ser desvinculado do 

Programa. 

Art. 5. Os/as candidatos/as que não enviarem os Termos de Compromisso e Responsabilidade 

dentro do prazo mencionado no art. 1 desta Convocação serão considerados/as desistentes da 

vaga de bolsista, conforme classificação no Resultado Final. 

Art.6 O/a discente convocado/a ao enviar o Termo de Compromisso e Responsabilidade 

declara conhecer que o período de bolsa será relacionado até o término previsto do Plano de 

Trabalho neste Edital. 

Art. 6. Toda solicitação de informação, dúvidas ou solicitações de ajuda deverão ser enviadas, 

exclusivamente, para o e-mail asprog@academico.ufs.br, da publicação desta Convocação até 

às 15h do dia 13 de outubro de 2021. 

 

 

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 08 de outubro de 2021. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

EDITAL Nº 06/2020/ PROGRAD/PROEST 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO  

(BOLSISTA) 

 

Eu,________________________________, RG nº ____________________, CPF nº 

_____________________, aluno(a) do curso de graduação ___________________________,  

matrícula nº ____________________, participante do Edital 06/2020/ PROGRAD/ PROEST 

de Seleção de Bolsistas e Voluntários de Apoio Pedagógico e  inscrito no Plano de Trabalho 

com o título_________________________________ e no Núcleo 

_________________________, na condição de  BOLSISTA, firmo o presente compromisso 

perante a Universidade Federal de Sergipe, representada pelo Pró-Reitor de Graduação, nos 

termos do Edital nº 06/2020/PROGRAD/ PROEST. 

E para que surtam todos os efeitos legais, o presente Termo é firmado pelo Aluno 

participante e assinado pelo Coordenador responsável _________________________ pelo 

Plano de Trabalho acima citado e pelo Pró-Reitor supracitado. 

 

[Local], [dia] de [mês] de 2021.  

 

 

_______________________________________________ 

ALUNO/A 

 

________________________________________________ 

COORDENADOR/A 

 

_______________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO 

 

 


