
 

 

CONTRATO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PROBIC)  

 

  

  

COMPROMISSÁRIO: INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO, pessoa jurídica de direito 

privado, entidade de fins filantrópicos, assistenciais e educacionais, sem fins 

lucrativos, por seu estabelecimento CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ADVENTISTA DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 43586056/0016-69, localizada na Estrada 

Municipal Pr. Walter Boger, S/Nº, Engenheiro Coelho-SP, CEP 13445-

970, neste ato representado pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Desenvolvimento 

Institucional, o Sr. Allan Macedo de Novaes, portador do RG 

n° 53159452 SSP/SP, inscrito no CPF n° 994.473.711-91   

   

BOLSISTA: [NOME], [estado civil], [profissão], portador(a) do documento 

RG [número] e inscrito(a) no CPF sob nº [xxx.xxx.xxx.-xx], residente e 

domiciliado(a) na rua [endereço], aluno de iniciação científica, participante 

do grupo de pesquisa [nome do grupo de pesquisa], que irá desenvolver o 

projeto intitulado [inserir o nome do projeto]. 

  

Levando em consideração que o BOLSISTA foi aprovado para participar do Programa de 

Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC) e por cumprir todos os pré-requisitos propostos na 

primeira chamada para o programa, este contrato será firmado para regulamentar as relações entre 

as duas partes aqui citadas.   

  

 

CLÁUSULA 1º - O objetivo deste contrato consiste na formalização da concessão de Bolsa de 

Iniciação Científica oferecida pelo COMPROMISSÁRIO em favor do BOLSISTA, com a 

finalidade de valorizar a ação educacional, promover formação ético-cristã e técnico-científica e 

desenvolver habilidades de pesquisa entre alunos de graduação.   

  

 

CLÁUSULA 2º - Este contrato terá vigência de 1 (um) ano a contar da data de sua assinatura 

podendo ser revogado a qualquer momento pelo orientador, desde que apresentadas justificativas 

fundamentadas (conforme descrito no regulamento PROBIC).  

 

Parágrafo 1º - Constituem motivos para o cancelamento automático deste fomento: 

o trancamento de matrícula do curso de graduação ao qual está vinculado, o 

abandono do referido curso; o não cumprimento das atividades designadas de 

pesquisa pelo Professor Orientador, o não cumprimento do Termo de Compromisso 

Ético para alunos com Bolsa de Iniciação Científica, ou o afastamento do Professor 

Orientador da Instituição. 

 

Parágrafo 2º - Caso o BOLSISTA não cumpra os compromissos deste contrato será 

possível realizar a substituição do BOLSISTA a qualquer tempo.  

 

Parágrafo 3º - Esse contrato só poderá ser assinado caso o BOLSISTA já tenha 

completado as certificações exigidas no edital referente a esse processo seletivo, e 

seu projeto esteja aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), quando aplicável. 

 



 

 

CLÁUSULA 3º - O BOLSISTA deverá receber 12 (doze) parcelas de R$ 330,00 com recursos 

alocados pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp) por meio do edital PROBIC. 

O valor será depositado em conta corrente [inserir aqui banco, agência e conta], cujo titular deverá 

ser o BOLSISTA, valendo o comprovante de depósito como comprovante de quitação desse 

pagamento.  

  

Parágrafo 1° - O BOLSISTA poderá receber apenas essa modalidade de bolsa, 

sendo proibido o acúmulo de outras bolsas de fomento ou outras agências de 

pesquisa (CPNq, FAPESP, entre outras).  

 

Parágrafo 2° - O BOLSISTA deverá devolver ao Unasp, em valores atualizados 

pelo IPCA, as mensalidades recebidas indevidamente caso não cumpra os 

compromissos estabelecidos neste contrato. 

 

 

CLÁUSULA 4º - O BOLSISTA deverá enviar semestralmente e/ou quando solicitado 

antecipadamente pelo Escritório de Apoio ao Pesquisador, relatório de atividades 

desenvolvidas referentes ao seu projeto de pesquisa.  

  

Parágrafo 1º - Durante o desenvolvimento da pesquisa o BOLSISTA deverá 

respeitar as normas descritas no Regulamento PROBIC, obedecendo a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o Código de Ética em Pesquisa do Unasp e o 

Termo de Compromisso Ético do Aluno de Iniciação Científica do Unasp. 

 

Parágrafo 2º - O BOLSITA tem por obrigação citar a afiliação com 

o COMPROMISSÁRIO, de acordo com a Nomina Institucional, em todos os 

trabalhos científicos apresentados ou publicados como resultado 

da pesquisa desenvolvida, sob pena de descontinuação da bolsa e eventual 

reparação civil.  

 

Parágrafo 3º - O BOLSITA deverá apresentar seu projeto de pesquisa 

(independente da fase em que o mesmo se encontre) no Encontro Anual de 

Iniciação Científica do Unasp.  

 

Parágrafo 4º - Em pesquisas que resultem em desenvolvimento tecnológico 

inovador, ou em processo inventivo industrial, os produtos de inovação são, 

prioritariamente, propriedade intelectual da instituição.   

  

 

CLÁUSULA 5º - As partes elegem o foro da Comarca de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, 

como único competente para dirimir questões decorrentes do presente instrumento, com expressa 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente ou venha a se apresentar    

  

Por se considerar justo e contratado, ambas as partes envolvidas firmam o referido 

instrumento contratual, lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas 

identificadas abaixo, para que se produzam os legais efeitos pretendidos  

 

 

 

 

 



 

 

 Engenheiro Coelho, 01 de agosto de 2021  

 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 
___________________________________ 

ALLAN MACEDO DE NOVAES 
Pró-Reitor de Pesquisa e Desenvolvimento 

Institucional 

 

 
___________________________________ 

[INSERIR NOME] 

Bolsista 

 
___________________________________ 

NAOMI VIDAL FERREIRA 
Coordenadora do Escritório de Apoio ao 

Pesquisador 

 
___________________________________ 
JÉSSICA OLIVEIRA FRADE GUANAES 

Coordenadora-adjunta do Escritório de Apoio ao 

Pesquisador 
 


