Formulário de adesão ao programa de bolsa ICJ CNPq/MNR
O

conjunto

de

atores

que

assina

este

documento,

vinculados

ao

estudante

___________________________________________________________, CPF: _____________________________, RG: __________________________,
aluno da escola _______________________________________________________________, tendo em vista que o mesmo foi
contemplado com uma Bolsa de Iniciação Científica Junior (ICJ) do CNPq através da Mostra Nacional de
Robótica (MNR), declaram sob as penas da lei que:
o

O bolsista encontra-se vinculado à escola, desvinculado do mercado de trabalho e atende às
exigências da MNR e CNPq para o recebimento da bolsa;

o

Encontram-se cientes de que o bolsista deverá realizar todas as atividades solicitadas pelo
professor orientador designado pela MNR e pelo professor tutor na escola, que incluem:
reuniões via internet, elaboração de relatórios sempre que solicitado e outras tarefas
relacionadas ao desenvolvimento de seu trabalho de acordo com o plano submetido. O não
cumprimento das atividades propostas implicará no desligamento do bolsista;

o

Encontram-se cientes de que juntamente com o trabalho desenvolvido, o bolsista redigirá
durante o ano um artigo científico a ser publicado na MNR subsequente, e de que o bolsista
poderá ser convocado pela organização a apresentar presencialmente este trabalho na
próxima MNR. Na hipótese da MNR solicitar a apresentação presencial do bolsista, esta arcará
com despesas de transporte e hospedagem do mesmo, sendo esta apresentação de caráter
obrigatório ao bolsista;

o

Encontram-se cientes de que eventuais solicitações de desligamento por parte do bolsista
deverão ser feitas por escrito à MNR através de formulário próprio a ser assinado por todos os
que assinam o presente documento.

Os atores comprometem-se ainda a informar imediatamente à coordenação da MNR qualquer alteração nas
situações relatadas acima, bem como qualquer outra situação atípica.
__________________________________________ , _________ de _______________________________ de _____________.
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