TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ORIENTADOR

Pelo presente termo, o Orientador, abaixo assinado, DECLARA ciência de todo o teor da chamada de Cotas de
Bolsas PIBIC/PIBITI, bem como de todas as obrigações enquanto bolsista de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT)
da FAPES.
Eu ___________________________, CPF __________________, DECLARO, na figura de ORIENTADOR DE
CANDIDATO À BOLSA de ICT que:
( ) possuo titulação mínima de mestre;
( ) tenho experiência compatível com a área de conhecimento do projeto proposto;
( ) estou vinculado à Instituição de Ensino ou Pesquisa, pública ou privada, localizada no Estado do
Espírito Santo;
( ) resido no Estado do Espírito Santo;
( ) possuo currículo cadastrado na Plataforma Lattes; e
( ) estou adimplente com a FAPES e às fazendas Federal, Estadual, Municipal e da Justiça Trabalhista
Ainda, me COMPROMETO, enquanto ORIENTADOR DE BOLSISTA DA FAPES, a:
( ) assinar todas as correspondências enviadas à FAPES;
( ) acompanhar o desenvolvimento das atividades do bolsista da FAPES, respeitando o
cronograma de atividades aprovado;
( ) orientar o bolsista nas diversas fases do trabalho de pesquisa, incluindo elaboração de
relatórios técnico-científicos e de outros meios de divulgação de resultados;
( ) assegurar a viabilidade financeira e técnica para a realização do plano de trabalho do bolsista;
( ) assegurar acesso às instalações laboratoriais imprescindíveis para a realização do plano de
trabalho do bolsista;
( ) acompanhar a exposição do trabalho realizado pelo bolsista por ocasião do Seminário
específico promovido pela Instituição;
( ) prestar quaisquer informações à FAPES sempre que solicitadas;
( ) informar ao coordenador do PIBIC/PIBITI as ocorrências e autorizações relacionadas ao
desligamento, abandono, ou desistência do bolsista, quando for o caso;
( ) auxiliar na elaboração e encaminhamento dos relatórios dos bolsistas na data prevista; e
( ) manter residência no estado do Espírito Santo e vínculo à Instituição de Ensino Superior,
pública ou privada, localizada no estado do Espírito Santo.
Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumo todas as responsabilidades, sob
pena de incorrer nas sanções previstas no Art. 299 do Código Penal.

Vitória-ES, _____ de ________________ de 201__.
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