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NÚCLEO ACADÊMICO DE PESQUISA 

Ciclo 2019-2020 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE MEMBRO DE GRUPO DE ESTUDOS 

 

O presente Termo se constitui no compromisso formal do signatário de reconhecer, concordar e acatar, em 

caráter irrevogável, irretratável e incondicional, não apenas aos comandos do Estatuto do Núcleo 

Acadêmico de Pesquisa (NAP) em vigor, como também aos comandos que lhe forem repassados pelos  

membros do Colegiado do presente Núcleo, e, ainda, em manter uma postura acadêmico-profissional em 

sintonia com os preceitos infra estabelecidos.  

 

Pelo presente Termo de Compromisso, eu, 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________residente e domiciliado(a) à 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física (CPF) de nº_________________________, Registro Geral 

de nº ______________________________, Telefone___________________________, 

e-mail____________________________________________________________________, 

e-mail alternativo____________________________________________________________, 

declaro estar expressamente ciente perante ao Núcleo Acadêmico de Pesquisa – NAP 2019 do prazo 

indeterminado de vigência deste termo, e das seguintes obrigações que devo cumprir: 

 

a) Conhecer, concordar e acatar as disposições contidas no Estatuto do Núcleo Acadêmico de Pesquisa, 

em vigor, e nos documentos relacionados, quais sejam, cronograma de eventos e cronograma de 

atividades NAP 2019/2020, cumprindo integralmente com as suas determinações, bem como com as 

eventuais alterações e normas complementares que venham a ser baixadas pelo Núcleo; 
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b) Possuir disponibilidade para o desenvolvimento regular das atividades de ESTUDOS do Grupo de 

Estudos (G.T.) em que sou ou vier a ser membro, para frequentar as reuniões semanais, quinzenais 

ou mensais coordenadas pelo(a) Professor(a) Supervisor(a), no dia da semana e horário 

estipulado conforme o Edital de Pesquisador(a) do Ciclo 2019-2020, e aos sábados, caso o(a) Professor(a) 

Supervisor(a) ou Coordenador(a) do Grupo assim determine; 

 

c) Saber que possuo a opção de produzir um artigo científico de autoria individual referente 

ao Grupo de Estudos em que estou vinculado(a), mas deve tal artigo respeitar as normas da ABNT 

adotadas pela PUC Minas, bem como sua entrega deve se dar no prazo estipulado pelo Colegiado da FMD, 

e seguindo as orientações do presente Núcleo e dos respectivos tutores dos grupos; 

 

d) Autorizar e concordar com a publicação dos artigos escritos por mim em qualquer meio de publicação 

por parte do Colegiado do presente Núcleo; 

 

e) Dedicar-me às atividades propostas ou solicitadas pelo Colegiado do presente Núcleo e/ou pelo(a) 

Professor(a) Supervisor(a) no Grupo de Estudos em que sou ou vier a ser Membro; 

 

f) Entregar, quando da solicitação do Colegiado do presente Núcleo, informações e documentos que 

vierem a ser exigidos; 

 

g) Preencher a lista de presença, ata e demais documentos necessários solicitados pelo Colegiado do NAP 

através dos tutores ou professores a cada encontro de orientação com os coordenadores dos Grupos de 

Estudos e/ou Professor(a) Supervisor(a), sob pena de não receber o certificado de cumprimento de horas 

extraclasse (ACG); 

 

h) Comunicar, imediatamente, ao Colegiado do NAP, qualquer problema interno que ocorrer entre os 

membros do Grupo de Estudos em que estou sendo coordenado(a)/orientado(a); 

 

i) Participar das reuniões que forem antecipadamente agendadas pelo Colegiado do NAP e/ou pelo(a) 

Professor(a) Supervisor(a); 

 

j) Não divulgar, por qualquer meio, nem publicar ou fazer publicar isoladamente os assuntos, debates, 

resenhas, projetos ou qualquer produção científica resultante das atividades desenvolvidas no Núcleo por 

mim ou por outros membros, ou qualquer documento do NAP sem expressa permissão do Colegiado do 
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NAP para tanto; 

 

k) Mencionar, com perfeita identificação nos trabalhos que eventualmente vir a realizar, a minha 

vinculação ao presente Núcleo Acadêmico de Pesquisa no período de duração deste Ciclo; 

 

l) Entregar a primeira versão dos trabalhos científicos que vier a realizar junto ao NAP grampeados e 

entregar a versão definitiva encadernada em espiral, juntamente com versão digital (arquivo 

doc/Word); 

 

m) Saber que os tutores são auxiliares de cada Grupo de Estudos, uma vez que auxiliarão no 

desenvolvimento dos mesmos, mediante coordenações que julgarem serem necessárias, assim como na 

avaliação e solicitação de avaliação dos trabalhos produzidos; 

 

n) Saber que este Termo de Compromisso poderá ser resilido unilateralmente, a qualquer tempo, 

mediante comunicação por escrito da parte interessada, no prazo mínimo de 90 (noventa) dias; 

 

o) Saber que também não poderei me candidatar ao próximo edital se eu rescindir 

unilateralmente o presente Termo de Compromisso; 

 

p) Saber que a minha saída justificada pode gerar parcial ou nenhuma penalidade.  

 

q) Saber que devo notificar o colegiado do NAP para que o mesmo decida sobre a minha saída justificada 

e, também, delibere sobre a minha exclusão de todas as atividades do NAP e daquelas que o Núcleo 

futuramente patrocinar; 

 

r) Saber que a minha exclusão Grupo de Estudos não acarretará em prejuízo de continuidade das 

investigações realizadas pelos demais membros do Grupo de Estudos ao qual integro; 

 

s) Saber que o presente Termo de Compromisso se constitui na obrigação de reconhecer, concordar e 

acatar, em caráter irrevogável, irretratável e incondicional, de todas as cláusulas e termos acima; 

 

t) Declaro que me vincularei ao seguinte Grupo de Estudos: 

Grupo de Estudos: 
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Professor(a) Supervisor(a): 

 

Assinado o presente Termo de Compromisso, o Núcleo Acadêmico de Pesquisas, representado pelos 

membros de seu atual Colegiado, cadastram como membro do presente Núcleo, na qualidade de Membro 

de Grupo de Estudos do NAP – 2019/2020, o que abaixo assina como Membro de Grupo de Estudos. 

 

E por estarem assim de acordo com o referido neste Termo de Compromisso, as partes assinam o presente 

Termo em duas vias, compostas por quatro páginas numeradas e rubricadas: 

 

 

Belo Horizonte, _____ de ______________________ de 2019. 

 

 

_________________________________________________  

MEMBRO DE GRUPO DE ESTUDOS 

 

___________________________________________________ 

Presidente do NAP 

 

___________________________________________________  

Vice-presidente do NAP 

 

___________________________________________________ 

Coordenadora de Pesquisa da FMD 


