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ANEXO I 
 
 
 

TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA 
 
 
 

OUTORGANTE: Troy Patrick Beldini    
   

ENDEREÇO: Rua Taparí, Ponta de Pedras, Santarém - 68000-000  
       

CPF: 532.319.532-00      
   

PROGRAMA: 
EDITAL Nº 007/2016 – CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO  

CIENTÍFICA – GRADUAÇÃO. 
   

    
     

AUXÍLIO: BOLSA    
       

OUTORGADO:       

(BOLSISTA)       
       

CPF: 

 

R.G: 

 ÓRGÃO   

  EMIS-   

    SOR:   
       

ENDEREÇO:       
       

PROGRAMA DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS NATURAIS DA 
AMAZÔNIA -PPGRNA  

 

 

PÓS-GRADU- 
 

 
   

AÇÃO 
   

      
   

INSTITUIÇÃO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)  

VÍNCULO:       
 
 
 

 

Troy Patrick Beldini, doravante denominado OUTORGANTE, pessoa física, com vínculo efetivo na 

Instituição UFOPA, nomeado por meio de Ata de Colegiado, a ser o gerenciador de Bolsas de Iniciação Científica 

– Graduação, no Programa de Pós-Graduação stricto sensu PPGRNA, defere ao OUTORGADO, acima 

qualificado, bolsa especificada no presente Termo, mediante as seguintes cláusulas e condições: 



 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ORIGEM  
O presente Termo tem origem no Edital nº 007/2016 – Concessão de Bolsas de Iniciação Ci-entifica – Graduação, 
sob o auspício do Instrumento de Apoio e Aceitação Financeira ICAAF nº 007/2016, firmado entre o 
DOCENTE/PROPONENTE e a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO  
C o n c e s s ã o  d e  b o l s a  d e  I n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  -  G r a d u a ç ã o  p a r a  
_______________________________________________, aluno (a) regular do Programa/ Curso de Graduação 
________________________________________________ da UFOPA. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA DA BOLSA  
A bolsa de Iniciação Científica - Graduação terá vigência de até 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura 
do presente Termo de Outorga e Concessão de Bolsa, não podendo exce-der a data limite do ICAAF. 

 
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR DA BOLSA  
O valor mensal da bolsa é de R$ 400,00 (Quatrocentos reais). 

 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO  
I - Certificar-se de suas obrigações estabelecidas no presente Termo e no Edital nº 007/2016 que, para todos os 
efeitos legais é parte integrante do presente Termo;  
II – Não acumular a percepção de bolsa com qualquer modalidade de bolsa de outro programa da FAPESPA, ou 
de outra agência de fomento pública ou privada nacional ou internacional;  
III - Ser aprovado no processo seletivo interno de seleção de bolsa e estar regularmente matriculado em curso de 

graduação; 
 

IV - Dedicação integral às atividades do programa de Pós-Graduação; V - 

Possuir currículo vitae atualizado na Plataforma Lattes. 
 

VI - Informar ao Docente/Proponente, de forma documentada, qualquer alteração ocorrida na situação de bolsista, 
durante a vigência da bolsa;  
VII – Apresentar ao Docente/Proponente relatório técnico final das atividades;  
VIII – Apresentar ao Docente/Proponente, nos prazos que lhe forem determinados, informações e/ou documentos 
referentes tanto ao desenvolvimento quanto à conclusão do projeto aprovado.  
IX - Devolver à FAPESPA, em valores atualizados e sem prejuízo de outras sanções, a(s) mensalidade (s) 
recebida (s), indevidamente;  
X – Não possuir faltas injustificadas;  
XI – Estar regularmente matriculado no curso de graduação e dedicar-se integralmente as ati-vidades acadêmicas 
e de pesquisa; 

 
CLÁUSULA SEXTA: DO CANCELAMENTO DO TERMO  
O presente Termo poderá ser cancelado nos seguintes casos:  
I - Automaticamente ao término da bolsa;  
II – A pedido do (a) OUTORGADO, manifestado por escrito;  
III – A pedido do Orientador do OUTORGADO, mediante justificativa;  
IV - No interesse da FAPESPA;  
V- Por descumprimento de quaisquer cláusulas do presente Termo;  
VI – Por desligamento da Instituição de Ensino; 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
I - É vedada a retroatividade de pagamento de bolsa  
II - A FAPESPA e o Outorgante se eximem de qualquer responsabilidade de pagamentos adicionais que não 
estejam estritamente relacionados ao valor da bolsa;  
III - A FAPESPA e o Outorgante não se responsabilizam por qualquer dano físico ou mental causado ao 
OUTORGADO;  
IV - O presente Termo não cria e não envolve nenhuma espécie de relação empregatícia entre o OUTORGADO 
e a FAPESPA e o Outorgante;  
V - A FAPESPA e o Outorgante reservam-se o direito de dirimir as situações não previstas no presente 
instrumento;  
VI - A bolsa poderá ser cancelada a qualquer tempo por infringência à disposição do Edital e deste Termo de 
Outorga, ficando o outorgado obrigado a ressarcir o investimento feito indevi-damente em seu favor, de acordo 
com a legislação, e o impossibilitará de receber benefícios por parte da FAPESPA pelo período de cinco anos, 
contados do conhecimento do fato, sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais. 

 

 
CLÁUSULA OITAVA: DO FORO 

 
Fica eleito o foro da Comarca de Belém-PA, para dirimir eventuais dúvidas oriundas do pre-sente Termo, com 

renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual forma e teor na 

presença das testemunhas abaixo qualificadas, para que surta seus le-gais efeitos. 
 
 

Santarém, de de 2016. 
 

 

________________________________________ 
 

Professor Doutor Troy Patrick Beldini 
 

Outorgante 
 

 
_____________________________________ 

 

 
Orientador do (a) outorgado (Docente do PPGRNA) 

 
 
 

_____________________________________ 
 

 
Outorgado (Bolsista Discente) 


