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TERMO DE COMPROMISSO 
Eu, _______________________________________________________________________________________________, 

Matrícula: ______________________________________, Nacionalidade: ______________________________________, 

Endereço: __________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________, 

Telefone Residencial: (    ) _______________________________, Celular:  (    ) _________________________________,  

RG: ____________________, SSP: _________________, Emissão: _________________, CIC: _____________________,  

Estado Civil: ___________________________, E-mail: _____________________________________________________, 

tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de bolsista CAPES, dos programas de Demanda Social (DS), Ex-PROF, 

PROSUP e PROEX, e comprometo-me a respeitar as seguintes cláusulas: 

 
I – dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação; 

II – quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e sem percepção de 

vencimentos; 

III – comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante as normas definidas pela entidade promotora do 

curso; 

IV – não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do programa de pós-graduação; 

V – realizar estágio de docência; 

VI – não ser aluno em programa de residência médica; 

VII – quando servidor público, somente os estáveis poderão ser beneficiados com bolsas de mestrado ou 

doutorado, conforme disposto no art. 318 da Lei 11.907, de 02 de fevereiro de 2009; 

VIII – os servidores públicos beneficiados com bolsas de mestrado ou doutorado deverão permanecer no exercício 

de suas funções, após o seu retorno, por um período igual ao de afastamento concedido (§ 4º, art. 96-A, acrescido pelo Art. 
318 da Lei nº 11.907, de 02 de fevereiro de 2009 que deu nova redação à Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990); 

IX – ser classificado no processo seletivo especialmente instaurado pela Instituição de Ensino Superior em que se 

realiza o curso; 

X – fixar residência na cidade onde realiza o curso; 

XI – não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro programa da 

CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, ou empresa pública ou privada, excetuando-se: 

a) quando o vínculo empregatício for adquirido após o gozo da condição de aluno bolsista da CAPES ou do CNPq, 

é necessário que o aluno bolsista venha a atuar profissionalmente na sua área de formação e cujo trabalho seja 

correlacionado com o tema da sua dissertação e, portanto, quando tal vínculo empregatício seja resultante de sua condição 

de bolsista e como consequência do tipo de projeto que esteja desenvolvendo; 

b) os bolsistas da CAPES, matriculados em programas de pós-graduação no país, selecionados para atuarem como 
professores substitutos nas instituições públicas de ensino superior, com a devida anuência do seu orientador e autorização 

da Comissão de Bolsas CAPES/DS do programa de pós-graduação, terão preservadas as bolsas de estudo. No entanto, 

aqueles que já se encontram atuando como professores substitutos não poderão ser contemplados com bolsas do Programa 

de Demanda Social; 

c) conforme estabelecido pela Portaria Conjunta Nº. 1 Capes/CNPq, de 12/12/2007, os bolsistas CAPES, 

matriculados em programas de pós-graduação no país, poderão receber bolsa da Universidade Aberta do Brasil – UAB, 

quando atuarem como tutores. Em relação aos demais agentes da UAB, não será permitido o acúmulo dessas bolsas. 

d) para obter esse beneficio o aluno bolsista terá que ter a anuência de seu orientador que comunicará oficialmente 

à coordenação do programa de pós-graduação e se responsabilizará pelo bom andamento acadêmico do aluno bolsista com 

vínculo empregatício e, em consequência, sem causar prejuízo ao bom desempenho do curso como um todo; 

 

Parágrafo único. A inobservância pela IES dos requisitos deste artigo acarretará a imediata interrupção dos 
repasses e a restituição à CAPES dos recursos aplicados irregularmente, bem como a retirada da bolsa utilizada 

indevidamente. 

  
Belém, _____ de ________________ de ________. 

Assinatura do(a) bolsista:______________________________________________________________________________  

Assinatura do(a) orientador(a):__________________________________________________________________________  

Assinatura do Coordenador da Comissão de Bolsas CAPES/DS: _______________________________________________ 

  


