
PROQUALI – RES. 40/2010 –CONSU – EDITAL 12/2012-PRORH 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE  
 
Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE, eu, 

_________________________________________________________________, matrícula SIAPE nº ________________, 

ocupante do cargo de______________________________, do quadro efetivo da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

lotado na Unidade ______________________________, tendo solicitado a concessão de bolsa do PROQUALI/UFJF com 

a finalidade de frequentar o Curso de _______________________________________________________________, na 

Instituição _______________________________________________________________, assumo o compromisso de  

cumprir o previsto na Resolução nº 40/2010 - CONSU- UFJF e no Edital 12/2012, da PRORH.  

Declaro, ainda, que: 
 
• Estou ciente de que devo prestar serviço à UFJF, por um período igual ao da concessão da bolsa;   

• Não exerço, além da UFJF, outra atividade remunerada em instituições públicas ou privadas, com vínculo efetivo; 

• Não sou beneficiário de qualquer outra bolsa, concedida por outro programa da UFJF ou por outras agências 

financiadoras, excetuando-se, se for o caso, as bolsas de que trata a Resolução 20/2011 – CONSU-UFJF;   

• Não possuo escolaridade ou titulação equivalente a ser alcançada com a concessão da bolsa;   

• Estou matriculado como aluno regular na graduação ou no programa de pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado ou 

Doutorado) e não, apenas, cursando disciplinas isoladas e dependências nos respectivos cursos/programas; 

• Estou ciente de que os valores recebidos indevidamente deverão ser ressarcidos por GRU (Guia de Recolhimento da 

União), em valor integral, em parcela única.  Não sendo quitado o ressarcimento, declaro estar ciente do direito de a 

UFJF inscrever o débito na Dívida Ativa.  

• Se graduando: estou ciente de que devo apresentar à CCDP/PRORH, até o dia 15 de cada mês, fotocópias dos 

boletos bancários pagos e, no momento, estou anexando os comprovantes de pagamento do(s) mês(es) de 

___________________________________________________________  e informo: 

 

  

  nos valores do(s) boleto(s) apresentado(s) constam R$_____________por mês, referente(s) a 

dependência(s) e/ou disciplina(s) isolada(s). 

 

  no(s) boleto(s) apresentado(s) NÃO CONSTAM valores referente(s) a dependência(s)  e disciplina(s) 

isolada(s). 

 

• Se pós-graduando: estou ciente de que devo apresentar à CCDP/PRORH, até o dia 15 de cada mês, declaração 

de próprio punho ou certidão da Instituição frequentada, atestando a frequência e o cumprimento dos requisitos 

do programa de pós-graduação stricto sensu.   

• Estou ciente de que o PROQUALI/UFJF não contempla valores referentes à(s) dependência(s) e disciplina(s) 

isolada(s);  

• Estou ciente de que a inveracidade da declaração por mim firmada constitui falta grave, passível de punição prevista na 

Lei 8.112/90.  

Em     /        /      
 
Assinatura do servidor: (TAE ou docente): ______________________________ 


