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ANEXO 04  
TERMO DE COMPROMISSO ALUNO 

COMPROMISSO DO (A) BOLSISTA: 

Eu, (...) portador (a) do RG: (...) e CPF: (...) acadêmico (a) (...) do curso (...) da faculdade/universidade: 

(...) cursando o (...) semestre/módulo, sob a matrícula nº: (...), declaro para os devidos fins, estar de 

acordo com os procedimentos do Programa BITERR (11° edição), assumindo as responsabilidades e 

deveres abaixo: 

1. Entregar a documentação exigida dentro de um envelope identificado, conforme item 7.1. 

2. Cumprir com as obrigações junto ao curso, ao IEL e a empresa na qual desenvolverá o projeto. 

3. Comunicar imediatamente ao IEL a desistência no programa, por meio de documento, 

justificando sua desistência, sabendo o aluno desistente que deverá fazer o ressarcimento dos 

valores de bolsas recebidos durante o programa. 

4. Ter disponibilidade de carga horária mínima de 32h mensal, sendo comprovada nos relatórios 

mensais de atividades (Anexo 08) e frequências mensais (Anexo 22). 

5. Apresentar no IEL, em data estabelecida através do calendário de atividades, o relatório 

mensal exigido (Anexo 8), na ausência da entrega impossibilitará o pagamento mensal da 

bolsa e/ou cancelamento do projeto. 

6. Encaminhar mensalmente todos os relatórios exigidos no formato físico (impresso) 

devidamente assinados e carimbados, bem como em formato digital para o e-mail 

educacao01@ielrr.org.br 

7. Disponibilizar dados para depósito em conta bancária, conforme orientações do IEL/RR. 

8. Possuir conta corrente no BANCO DO BRASIL, que não poderá ser conjunta ou de terceiros.  

9. Fazer, obrigatoriamente, referência ao projeto pelo IEL/RR, SEBRAE/RR e SENAI/RR nas 

publicações, entrevistas, nos trabalhos apresentados em eventos de qualquer natureza e em 

qualquer meio de comunicação, utilizando a identidade visual do Instituto e do Programa, o não 

cumprimento dessa exigência por si só oportunizará ao IEL/RR, SEBRAE/RR e SENAI/RR o 

direito unilateral de cancelamento dos benefícios concedidos. 

10. Apresentar no último mês do projeto o Relatório Final (anexos 16). 

11. Apresentar no último mês uma avaliação sobre o projeto (aluno; professor e empresa) (Anexos 

12, 13, 14, 15). 

12. Participar de todas as etapas da avaliação final, presente na amostra dos produtos finais 

juntamente com os produtos e na apresentação para a banca em data estabelecida através do 

calendário de atividades. 
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Termo de Compromisso, sem vínculo empregatício, com o objetivo de realizar o projeto, aproximando o meio acadêmico da iniciativa privada, 
por meio da atuação do aluno, sob a orientação do Professor Orientador, identificando oportunidades de promoção da produção, 
empreendedorismo, tecnologia e gestão nas empresas locais, com foco na eficiência e maior competitividade nas empresas. 

DECLARAÇÃO DO BOLSITA 
Declaro serem verdadeiras as informações acima e, ainda, conhecer e aceitar as normas do programa 
BITERR, através do manual do participante. 

Boa Vista/RR, _________de____________________de 2022. 

 
 

________________________________________ 
ALUNO 

 (Assinatura do candidato) 

 


