
 
 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE BOLSAS E DE NÃO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

Declaro, para os devidos fins, que eu, __________________, nacionalidade _____________, 

inscrito no CPF _____________, residente no endereço 

__________________________________________________________ aluno (a) devidamente 

matriculado (a) sob o número ___________ , no Programa de Pós-graduação stricto sensu em 

nível de _______________________ (mestrado ou doutorado), da Universidade 

______________________________________, declaro para dos devidos fins, que não possuo 

vínculo empregatício e não recebo bolsa de outra instituição.  

Declaro estar ciente de que a bolsa tem caráter temporário e não pode ser acumulada com 

estágio remunerado, bolsa de outros programas ou vínculo empregatício.  

Comprometo-me a informar imediatamente meu orientador e ao Núcleo de Sustentabilidade e 

Responsabilidade Socioambiental da Nascentes do Xingu Participações S/A sobre qualquer 

alteração nas informações acima (de vínculo empregatício ou obtenção de bolsa fornecida por 

agência de fomento, ou estágio ou atividade remunerada), bem como de trancamento da 

matricula ou término da pós-graduação, de forma que a bolsa possa ser disponibilizada para 

outro estudante.  

 

Cuiabá/MT, ____ de _____________ de 2018. 

 

--------------------------------------------------------- 

Assinatura do Estudante  

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Declaro, para os devidos fins, que eu, __________________, nacionalidade _____________, 

inscrito no CPF _____________, residente no endereço 

__________________________________________________________ aluno (a) devidamente 

matriculado (a) sob o número ___________ , no Programa de Pós-graduação stricto sensu em 

nível de _______________________ (mestrado ou doutorado), da Universidade 

______________________________________, tenho ciência das obrigações inerentes à 

qualidade de bolsista, e nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas:   

I. Não possuir qualquer relação de trabalho com a Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT) ou a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) pois são as 

instituições promotoras do Programa;  

II. Não possuir qualquer vínculo empregatício;  

III. Não acumular o benefício da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de 

outro programa ou de outra agência de fomento pública ou nacional;  

IV. Não ser aluno em programa de residência médica;  

V. Não se encontrar aposentado ou em situação equiparada;  

VI. Comprovar desempenho satisfatório, consoante às normas definidas pelo 

Programa;  

VII. Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa;  

VIII. Elaborar e submeter Relatório Mensal contendo o desenvolvimento do projeto de 

pesquisa, entregue ao Orientador do Projeto e ao Núcleo de Sustentabilidade e 

Responsabilidade Socioambiental da Nascentes do Xingu Participações S/A, por 

meio do e-mail educacaoemsaneamento@nascentesdoxingu.com.br; 

IX. Tenho ciência que a bolsa de mestrado e/ou doutorado concedida por meio do edital 

NX Nº. 01/2018 prevê o pagamento, para o estudante, de 24 parcelas de 

mensalidade no valor estabelecido no Edital de acordo com a bolsa escolhida. 

 

Declaro ter ciência de que o não atendimento às exigências dos itens VIII e IX do Edital me 

obrigará a devolver o valor recebido da bolsa.  
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Declaro que recebi uma cópia dos Princípios Gerais do Programa de Bolsas de Educação em 

Saneamento – EDIÇÃO 2018, tendo lido e entendido todas as condições aplicáveis ao referido 

Programa, manifestando minha concordância com todas as suas cláusulas e condições. 

Estou ciente e manifesto minha total, irrevogável, e irretratável concordância com o fato de que o 

Programa de Bolsas de Educação em Saneamento – EDIÇÃO 2018, a qualquer momento poderá 

vir a ser cancelado, caso a Instituição de Ensino onde estou matriculado infrinja qualquer de seus 

compromissos assumidos perante a Nascentes do Xingu Participações S/A, 

Comprometo-me a informar imediatamente a instituição na qual estou matriculado, caso ocorra 

abandono de curso, ou qualquer outro evento que me desenquadre dos requisitos estabelecidos 

nos Princípios Gerais do Programa de Bolsas de Educação em Saneamento – EDIÇÃO 2018. 

Declaro que todas as informações prestadas à Universidade e a Nascentes do Xingu Participações 

S/A, por ocasião de minha inscrição para participação no Programa, são verídicas, sob pena de 

responder civil e criminalmente caso seja constatada qualquer inverdade em minhas declarações.  

Estou ciente e concordo que a Bolsa do Programa de Bolsas de Educação em Saneamento – 

EDIÇÃO 2018, para a categoria de ______________ (mestrado ou doutorado) a que faço jus é, 

nesta data, no valor de R$ __________________, sendo este valor não modificado até a data de 

término do convênio, devendo ser creditado na agência n.º________, conta corrente nº 

___________, de minha titularidade, aberta e mantida no Banco _________________________. 

A inobservância dos requisitos citados acima, e/ou se praticada qualquer fraude pelo(a) 

bolsista, implicará(ão) no cancelamento da bolsa, com a restituição integral e imediata dos 

recursos, de acordo com os índices previstos em lei competente.  

 

Cuiabá/MT, ____ de _____________ de 2018. 

 

--------------------------------------------------------- 

Assinatura do Estudante  

 

 

--------------------------------------------------------- 

Assinatura do Orientador (a) 


