Edital 01/2018 - Programa Institucional Interno de Criação, Consolidação
e Apoio a Grupos de Pesquisa
Termo de Concessão de Líder de Grupo de Pesquisa
Nome do Pesquisador (líder): (Digite aqui seu nome)
Nome do Grupo de Pesquisa: (Digite aqui o nome do seu grupo de pesquisa)
1 Concessão: agosto de 2018 a janeiro de 2019
1 Relatório Semestral: Primeiro dia útil de fevereiro 2019
1 Renovação: fevereiro de 2019 a julho de 2019
2 Relatório Semestral: primeiro dia útil de julho de 2019
2 Renovação: agosto de 2019 a janeiro de 2020
3 Relatório Semestral: Primeiro dia útil de fevereiro de 2020
3 Renovação: fevereiro de 2020 a julho de 2020
Relatório Final: primeiro dia útil de agosto de 2020 (impresso em 01 via)
Prazo máximo para publicação: primeiro dia útil de agosto de 2020
Eu, (Digite aqui seu nome) estou ciente de que meu reconhecimento junto ao Núcleo Interdisciplinar de
Pesquisa - NIP na qualidade de Pesquisador e Líder de Grupo de Pesquisa está condicionado à entrega dos
relatórios mensais e semestrais de atividades nos prazos estabelecidos, bem como à avaliação dos mesmos.
Comprometo-me a apresentar ao menos um trabalho nos Seminários de Iniciação Científica organizados pela
Instituição, produzindo banner das atividades realizadas no semestre ou de trabalho científico produzido pelo
grupo de pesquisa de acordo com as normas estabelecidas pelo evento. Comprometo-me a participar do
Encontro de Pesquisa e reuniões de Iniciação Científica organizados pelo Núcleo Interdisciplinar de
Pesquisa. Comprometo-me a zelar pelo bom andamento das atividades e cumprir as cláusulas constantes no
Edital 01/2018 do Programa Institucional Interno de Criação, Consolidação e Apoio a Grupos de Pesquisa,
de modo a promover o desenvolvimento de atividades científicas, acadêmicas, tecnológica e de inovação
fomentando a produção e disseminação do conhecimento. Deverei comunicar com antecedência eventuais
mudanças de endereço e/ou telefone. Estou ciente, também, de que a minha demissão ou rescisão do meu
contrato, implica na interrupção automática do benefício. Comprometo-me também a publicar material
científico em revista indexada até o dia primeiro de agosto de 2020. O não cumprimento destas condições
implicará na obrigação de ressarcimento monetário a Faculdade do Noroeste de Minas – Finom/Faculdade
Tecsoma da importância recebida, atualizada nas formas da lei.

_________, ___ de ______________ de 2018.
__________________________________
Assinatura do Líder do Grupo de Pesquisa

Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa - NIP
Fone: (38) 33112000
E-mail: nip@finom.edu.br

